
1. čt.: Am 8,4-7 

2.čt.: 1 Tim 2,1-8 

Ev.: Lk 16,1-13 

 

        

                          
  
 
 

     
                   
                             

                                      Bože, tys nám uložil, abychom milovali tebe 

a bližního, neboť v tom je smysl a naplnění všech ustanovení 

posvátného zákona; dej nám sílu, abychom zachovávali tvá 

přikázání, naplnili je láskou, a tak vešli do věčného života. 

Ž 113 Chvalte Hospodina,  

který povyšuje chudého. 
Ježíš Kristus – Prostředník mezi Bohem a lidmi KKC 422–478 

Proč se Slovo stalo tělem / vtělení / pravý Bůh a pravý člověk / Jak je 

Boží Syn člověkem? 

 Po 23/9 Út 24/9 St 25/9 Čt 26/9 Pá 27/9  So 28/9 Ne 29/9 

Drahotuše 18:00 7:40 --- --- 18:00 Radíkov 

17:00 
pouť

 

 7:50 

Jezernice 17:30 --- --- 17:30 --- 8:00 

Loučka --- --- 17:30 --- --- Slavíč 

18:00 

9:30 

Partutovice --- --- --- 16:30 16:30 9:30 

Potštát  --- --- 18:30 --- --- --- 11:00 

Podhoří --- 18:00 --- --- --- 8:00 11:00 
 

Na opravy:Drahotuše 4,4; Partutovice1,7; Potštát 9,2; Jezernice1,3; Loučka3,2; Podhoří1,1 
 

Krátké informace:*V tomto týdnu začíná náboženství – viz minulý IL 

*Pondělní mše svatá v Drahotuších bude spojena se svatebním obřadem. 

*Společenství modlitby, seniorů i manželů na faře v Drahotuších začnou po příští neděli. 

*Pokračování malé školy modlitby naváže přípravou vedoucích v týdnu od 13.10. 

*Od 1. do 31. října je měsíc modlitby růžence. Tento měsíc jako obvykle bude otvírána 

Lurdská kaple v Drahotuších od 6:30 do 18:00 

*Sobotní mše sv. v říjnu v 18h: 5.Velká, 12.Středolesí,19. Milenov a Radíkov a 26.Slavíč. 
 

Příští neděli: *Drahotuše – první svaté přijímání Radima Jakeše a Diany Subjakové 

*Partutovice – křest Marie Filákové z Velké (o. Petr) 

*Partutovice – Ve 14:00 se sejdeme opět u partutovského mlýna k pouštění draků. 

Modleme se za dobrý vítr a příznivé počasí 
 

Slavnost sv. Václava u nás 

Slavíme již v předvečer – v pátek v Drahotuších a mimořádně večer Partuto- 

vicích, v sobotu v Podhoří. Odpoledne v 17:00 jste zváni do Radíkova na pouť. 
 

Slavnost sv.Václava, knížete a mučedníka, patrona katedrály a arcidiecéze 

katedrála Olomouc  - sobota 28. 9. 8.00 Mše sv.;10.00 Pontifikální mše svatá; 

12.00 Adorace NSO; 17.15 Zakončení adorace 18.00 Slavnostní zpívané nešpory. 
 

4. pěší pouť– Sv. Hostýn – sobota 5.10. 

Vycházíme za příznivého počasí v 6:15 od kostela v Drahotuších po požehnání na cestu. 

Mše sv. již tradičně v sousední kapli a to ve 14:30. Autobus odjíždí z Hostýna v 15:35. 

Trasa je podobná jako vloni;studánky,modlitby a písně i svačina během 25km cesty.o.Rad. 

Infolist 22.9.2013 z 25. neděle v mezidobí farnostem 
Drahotuše,Partutovice,Potštát,Jezernice,Loučka,Podhoří 

 



Chodník u kostela v Partutovicích 

Trojice brigádníků prosí o pomoc. Kromě pracovníka z OÚ 

se zatím téměř nenašla žádná další prac. síla a je jí velmi 

třeba k dokončení díla; nemusí to být jen muži. Pokračuje-

me v pondělí od 8hod a za příznivého počasí i další dny. 

Zasypávají se okrajníky zeminou a zbývající ¼ se usazuje. 

Naváží se zemina, kamení a později i dlažba. o.Radomír 
 

Švestky u fary v Partutovicích 

Vzhledem k množství letošní úrody nabízím zbytek švestek k otřepání a vysbírání těm, 

kteří potřebují doplnit bečku s kvasem; nejlépe co nejdřív. o.Radomír  
 

Volby do pastoračních a ekonomických rad 

Opět po 4 letech proběhnou v listopadě. Do 15.10. prosím o předání tipů na kandidáty.o.R. 
 

Festival Pod věží: čerstvé informace o programu sledujte www.festivalpodvezi.cz. 

Pá 27. 9. 18,00 - Festivalová mše sv. - doprovází „Za5deset“; 19,15 - Večer s... Radiem 

Proglas - živé vysílání pořadu Jak se vám líbí? se Slávkem Klecandrem. 21,00 - Modlitba 

Taizé - Zlínská schola So 28. 9. 14,00 - Hlavní program (pódium u kostela PM Pomocnice, 

Zlín - Jižní Svahy)14,00 - Záblesk (cz); 14,35 - W. X. P. (cz); 15,20 - MRRK (cz);16,05 - 

Bétel(cz);17,00 -Christallinus (sk); 18,00 -Boudapsova (cz); 19,00–Kapucíni a Stenlay(sk); 

20,30-Koncert Spirituál Kvintetu. Ne 29. 9. Nedělní bohoslužby doprovázené účinkujícími 
 

Pozvánky z Jitřenky 

Víkend pro matku a syna (od 12 let) 4.–6.10. Týn /B(a okolí) Pátek–18 h večeře,noční hra 

Sobota – akce „Na jednom laně“, oběd v restauraci, sebeobrana, noční prohlídka Helfštýna. 

Neděle  - snídaně, mše sv. Přihlášky do 2.10.  

Tančím pro Tebe, Bože! – sobota 19.10. od 9:00 Archa Hranice. 

Povede s. Milada - Neposkvr. početí  P.Marie III. řádu sv.Františka. 

Dopoledne: zamyšlení nad životem z víry, biblické tance, rozjímání 

liturgických textů,oběd. Odp.: O kráse ženství,biblické tance,adorace, 

svát.smíření, modlitba růžence, mše sv. v 16:30. Mohou přijít i ženy, které tyto tance ještě 

netančily. 120 Kč, přihlášky do 18.10. cprhranice@ado.cz; www.cpr-jitrenka.webnode.cz.  
 

Farní evangelizační buňky - seminář 

14. - 17.11. v Dolanech u Olomouce, za účasti o. Piergiorgio Periniho - presidenta meziná-

rodního týmu a dalších členů koordinačního týmu z Milána - začátek ve čtvrtek v 18h, 

konec v neděli ve 14h. Součástí programu je: -prezentace Systému farních evangelizačních 

buněk; -sdílení zkušeností od nás i ze zahraničí; -inspirace a konkrétní pomoc pro ty, kteří 

by chtěli začít s ev. buňkami v jejich farnostech; -čas společné modlitby, mše sv., adorace; 

-nabídka materiálů. Konferenční poplatek 500 Kč, příspěvek na stravu 200 Kč/1den, na 

ubytování 200Kč/1den.  Přihlášky na: www.evangelizacnibunky.cz . P. Vojtěch Koukal 
 

Centrum pro školy AO Vás zve na cyklus přednášek „Z dokumentů II.vatik. koncilu“ 

Přednáší Filip Breindl, vedoucí zpravodajské redakce rádia Proglas. Přednášky se konají 

5.10., 12.10. a 9.11. v budově kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc od 9:30 do 15:00. 

V programu bude mše sv. i možnost svátosti smíření. Účastí na přednáškách máme 

možnost získat plnomocné odpustky v roce víry. polcrova@arcibol.cz 
 

 

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz;  kancelář: 581 616 139, 608 344 586 

o.Radomír 731 626 515, o.Petr 736 522 840, Vojta 732 670 688  

http://www.festivalpodvezi.cz/
mailto:cprhranice@ado.cz
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Elena Sebíňová: Dávám všechno – životopisná kniha o rodačce z Drahotuš  

Nabízíme knížku o naší sestře S.M.Anežce, komtese Františce Coudenhove-Honrichs, 

dědičce panství Kunštát, která přispěla velkým dílem k postavení kláštera v Rajhradě a 

strávila mnoho let mezi chudými v Argentině. Knížka je k nahlédnutí a k objednání na faře 

v Drahotuších do konce září. Doporučená cena 150 Kč. Kongregace sester Těšitelek 

Božského Srdce Ježíšova, Rajhrad 

Příspěvky na opravu kaple v Milenově či fasády věže a reliéfu P.Marie v Drahotuších 

Ač to nevypadá, je reliéf P.Marie v Drahotuších ještě nedokončen. Poslední práce a 

konzervace se bude provádět z plošiny cca do 10.9. Pán Bůh zaplať prozatímním dárcům. 

Z fasády zbývá zaplatit 110.000Kč a reliéf zatím fakturu vystavenu nemá, ale bude cca 

135.000Kč. Na účtu máme už jen 50.000Kč. 

Kdo chce přispět prostřednictvím banky, zde je č.ú. ŘKF Drahotuše: 188 025 33 09/0800. 

Nám. Osvobození 1, 753 61Hranice IV – Drahotuše. Potvrzení bude vystaveno na faře 

v Drahotuších i při daru v hotovosti od 1.000Kč.  Děkuji. o.Radomír 

 
 

 

Kurz Animátor v Rajnochovicích   

Nabídka pro mladé, kteří se chtějí zapojit do pastorace mládeže. Nahlaste se do 30.9. u 

svých kněží. Kurz je dvouletý, každý rok se uskuteční pět víkendů a po prvním roce 

týdenní soustředění. Témata víkendů směřují k formaci v rovině duchovní, osobnostní a k 

rozvoji kompetencí v oblasti práce s dětmi a mládeží. o. Petr, kaplan pro mládež 
 


