
1. čt.: Hab 1,2-3; 2,2-4 

2.čt.: 2Tim1,6-8.13-14  

Ev.:  Lk 17,5-10 

 

        

                          
  
 
 

     
                   
                             

                          Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče, ty ve své štědrosti dáváš prosícím více, než 

si zasluhují a žádají; smiluj se nad námi, zbav nás všeho, co tíží naše  

svědomí, a daruj nám i to, oč se ani neodvažujeme prosit. 

Ž 95 Kéž byste dnes uposlechli  

jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! 
Svátost kněžství KKC 1590–1600 

celá Církev je kněžský lid, všeobecné kněž- 

ství věřících /služebné (svátostné) kněžství 

/spojení biskupů a kněží /jak a komu se uděluje svátost kněžství 

 Po 7/10 Út 8/10 St 9/10 Čt 10/10 Pá 11/10  So 12/10 Ne 13/10 

Drahotuše 18:00 7:40 --- --- 18:00 letos poslední 

Středolesí 

18:00  

 7:50 

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

Loučka --- --- 17:30 --- --- 9:30 

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

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

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

 

Dnes: *v Podhoří se můžete zapisovat na jednotlivé adorace v rámci adoračního dne, který 

bude ve středu 16.10. od 11:30 a vyvrcholí mší svatou v 17:30.  

*pastýřský list biskupů k volbám, příp. si jej můžete i přečíst v internetové verzi Infolistu. 
 

V týdnu: *Drahotuše, far. kostel – pondělí 18:00 mše sv. za společenství živého růžence 

*Hranice, fara - pondělí v 19:00– setkání katechetů 

*Drahotuše, fara – úterý v 18:50– modlitební společenství 

*Soběchleby, fara – středa od 9:15– zasedání děkanátní rady 

*Partutovice,fara – čtvrtek v 15:10–setkání dětí na faře; bude pravidelné,  

1x za měsíc bude misijní klubko. Minulý čtvrtek začala nacvičovat malá farní kapela. 

*Hranice, far. kostel – pátek od 19:00 – v 19:30 začíná studentská mše sv. Srdečně zveme 

všechny mládežníky! Společenství Animátorů hranického děkanátu. 
 

Bohu díky za včerejší pohodovou pouť 17ti pěších na Sv.Hostýn. Škoda, že jen z farnosti 

Drahotuše, Potštát a Hranice; korouhve z farností kolem Jezernice už 3.rok zahálejí. Farka 

Příští neděli: *v Drahotuších a Partutovicích při mší sv. bude poděkování za úrodu. 

*V Podhoří při mši sv. v 11:00 oslaví hody ke cti sv. Havla, patrona farního kostela. 
 

Přijměte pozvání na mši svatou na „Poděkování za úrodu“ 

Mše sv. se bude konat v neděli 13.10. v 9.30 v k. sv. Mikuláše v Partutovicích za hudeb. 

doprovodu Partutovjanky. Srdečně zve František Maršálek, předseda ZD Partutovice 
 

Změny v bohoslužbách: Z důvodu adoračního dne v Podhoří bude mše sv. ve středu 

16.10. v 17:30 místo Loučky a v Loučce již v úterý 15.10. v 18:00 místo Podhoří.  
 

Volby do pastor.a ekonomických rad Do 15.10. prosím o předání tipů na kandidáty.o.R. 
 

 

Infolist 6.10.2013 z 27. neděle v mezidobí farnostem 
Drahotuše,Partutovice,Potštát,Jezernice,Loučka,Podhoří 

 



Pouť autobusem z farnosti Drahotuše na Sv. Hostýn 

Plánuje se na neděli 20.10. 9:15 ze zastávky u kostela v Drahotuších Mše sv. na Sv. 

Hostýně v 10:15 či 11:30, ve 13:00 požehnání. Již se můžete hlásit v Drahotuších. FARKA 
 

Přehled výuky náboženství v našich farnostech 

Drahotuše Potštát Partutovice Jezernice 

1.tř. Čt 12:00 - V.tř. 

zatím 3 žáci – o.Radom. 

1.-3.tř. St 11:45 knihovna 

zatím 5 žáků– b.Vojtěch 

1.-3.tř. Čt 14:15 dol.tř. 

7 žáků – b.Vojtěch 
1.-5.tř. 

Po 12:45,  

4 žáci – 

o.Petr 
2.-4.tř.  Čt 12:45 – V. tř. 

zatím 7 žáků–o.Radom. 

5.-9.tř. St 13:15 knihovna 

zatím 4 žáci–o.Radomír 

4.-5.tř. Čt 14:15 hor.tř.   

5 žáků – o. Petr   

5.-9.tř. Pá 13:30, 6 žáků – VII. tř. – o.R. Loučka 1.-5.tř. St 15:10, 10 žáků – o.Petr  
 

Elena Sebíňová: Dávám všechno – životopisná kniha o rodačce z Drahotuš (+1983) 

Ti, kteří do ní nahlédli ji přečetli a vydávají svědectví o radosti i pohodě z ní. 

Doporučujeme k objednání či nahlédnutí u nás na faře už jen do pátku 11.10.     o.Radomír 
 

Setkání vedoucích Malé školy modlitby se může sejít na faře 

*v Drahotuších ve středu 9.10. v 19:30; v Partutovicích ve čtvrtek 10.10. po mši sv.v 17:20 
 

Pozvánka na studentskou mši 

Spolčo Aktivních hranických animátorů Vás zve na studentskou mši v pátek 11.10. 

v 19:00 ve farním kostele Stětí Jana Křtitele v Hranicích.     734 855 994 Eliška Bednářová 
 

 Friensds on tour 2013 – Všechovice, Kino 12.10. od 18:00 

Srdečné pozvání na dvojkoncert křesťanských kapel MRRK Zlín, 

Andy & P.R.C. Žilina. Vstupné dobrovolné.                Anna Cíchová 
 

Pozvánky z Jitřenky 

*Klub maminek s minikatechezí Andělé strážní –út 8.10.16h- fara  

*Jak naučit děti hodnotám -  čt 10. 10. v 16:30 fara v Hranicích. Besedu povede lektorka 

Kursů efektivního rodičovství Mgr. Marie Kaňovská - program vychází z principů tohoto 

kursu. Srdečně zveme absolventy kursů KER, ale i ostatní rodiče. Příspěvek: 40Kč jednot., 

50Kč manž. pár, po předchozí domluvě zajistíme hlídání dětí - příspěvek 20 Kč na dítě. 

*Tančím pro Tebe, Bože! – so19.10. od 9:00 Archa Hranice; 120 Kč, přihlášky do 18.10.  

*„Jak být tátou – 2 díl“-  středa 23.10. od 18:00 na faře v Hranicích. Přednášející:  

Mgr. Fr.Zakopal.  Zabývá se vzděláváním dospělých, zejména v oblasti prof. komunikace 

v krizových situacích, vyjednávání, asertivity a týmové spolupráce, zvládání zátěže a 

stresu a řešení konfliktů. Přijít mohou i ti, kdo nebyli na prvním setkání. Příspěvek 50 Kč. 

cprhranice@ado.cz, www.cpr-jitrenka.webnode.cz  
 

15. svatohubertská pouť na Sv. Hostýně 19.10. 

Program: 9.15 Lovecká hudba a signály, 10.00 Průvod k obrázku sv. 

Huberta; 10.15 Mše svatá - Celebruje o. arcibiskup Jan Graubner, Hudba a 

zpěv od Petra Vacka a Josefa Selementa v provedení: Trubači OMS 

Přerov a komorní sbor Collegium vocale. Po mši svaté: ukázky plemen loveckých psů 

s výkladem, sokolnické ukázky – ZO ČSOP Hošťálková, Předvedení skladeb pro dechové 

nástroje, koncert duchovní hudby – po požehnání. V průběhu: Prodejní výstava obrazů 

Hany Křenkové, Karla Bubílka a Václava Nasvětila, Ukázky lovecké lukostřelby – LK 3D 

Mrlínek, výstavka umělecké činnosti myslivců, možnost zakoupení mysliveckých potřeb 

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  

mailto:cprhranice@ado.cz
http://www.cpr-jitrenka.webnode.cz/
mailto:farka@antiochia.cz
http://farka.antiochia.cz/


 

Pastýřský list k volbám 2013 
(přečíst 6. 10. 2013) 

Drazí bratři a sestry, 

blíží se důležité parlamentní volby, a proto vám jako váš pastýř chci připomenout, že katolíci mají 

morální povinnost šířit společné dobro využitím svého volebního práva (srov. KKC 2240). 

Zodpovědnost za stát nemají jen veřejní činitelé, ale všichni občané (2239). Na každém z nás záleží, 

komu dáme svůj hlas, koho pověříme, aby jednal naším jménem v parlamentu.  

Nehleďme na líbivá slova a laciné sliby ráje na zemi. Všimněme si především postojů kandidátů k 

zásadním morálním otázkám. Nikdo není dokonalý, proto od politiků žádejme především správný postoj 

k ochraně základních lidských práv a hodnot. 

Základem státu je rodina. Fungující stát nezajistí ten, kdo nepodpoří zdravou rodinu založenou na 

manželství muže a ženy. Spravedlivý stát nevybuduje ten, kdo nezajistí každému základní právo na 

život od početí až po přirozenou smrt. Lidská práva nerespektuje ten, kdo je přizná jen někomu, kdo 

upřednostní dospělé na úkor dětí či bohaté na úkor chudobných. Rovnost ve všem není možná. Nikdy 

nebudou všichni stejně bohatí nebo stejně zdraví a úspěšní. Všichni však musí mít stejná práva. Všem 

dětem se musí přiznávat právo na život, dobrou výchovu a lásku otce i matky v rodině. Práva dospělých 

omezující práva dětí, jako například „pořizovat si“ děti jako nějaký majetek mimo manželství a jít za 

svým „štěstím“ za cenu rozbití rodiny, jsou vůči dětem nespravedlivá a nepřijatelná.  

Stát má sloužit všem občanům a má pomáhat k jejich pokojnému soužití. Proto je špatné podpořit 

svým hlasem ty, kteří propagují nenávist – ať už třídní, rasovou či náboženskou. Někteří si v této 

kampani berou za volební téma boj proti církvi pod záminkou restitucí, které stejně nejde měnit ani 

zákonem ani referendem. Dvacet let chyběla politická vůle k dohodě. Nakonec jsme přijali návrh vlády. 

Ti, kteří žádnou dohodu nechtěli, dnes křičí. Zlé je především to, že volební kampaň apelující na lidskou 

závist probouzí náboženskou nenávist. Přidávají se noviny, které píší o miliardách pro církve. 

Dovolte proto opět krátké vysvětlení restitucí, kterými církev vůbec nezbohatne, jen se změní způsob 

financování. Stát přestane platit kněze, a tím bude mít menší možnost zasahovat do vnitřního života 

církve, což právě některým vadí. Stát vrátí církvi majetek, který má ve svých rukách, a proplatí majetek, 

který je v rukách krajů, obcí a soukromých osob. Z tohoto majetku si pak musí církev trvale vydělávat 

na platy duchovních a na provoz. Pokud budeme hospodařit úspěšně, budeme podporovat další 

prospěšné aktivity. Církev už dnes platí nemocniční kaplany v některých nemocnicích, či učitele 

náboženství v některých školách a pastorační asistenty v některých Charitách. Snížení restituční částky 

stanovené zákonem a dohodnuté ve smlouvě se státem by vedlo k propouštění zaměstnanců. To bychom 

neměli dopustit. 

Pro lepší představu můžeme srovnat dosavadní roční dotace státu na všechny církve v České 

republice s náklady Národního divadla v Praze a všechny finanční náhrady obdržené během příštích 

třiceti let s každoroční dotací na sluneční elektrárny, která je jen o málo menší. Částka, kterou má stát 

církvím vyplatit, tvoří jednu tisícinu státního rozpočtu. Zatím jsme nepřevzali ani jeden pozemek, ani 

jednu korunu finanční náhrady. Jen jsme přišli o některé dotace například na Charitu a o některé 

sponzory, protože ti si myslí, že jsme už bohatí. 

Nenaříkáme, protože jsme v ruce Boží, a věříme, že vše, co se děje, je Boží vůle či Božího dopuštění. 

Všem, kteří nás očerňují, pomlouvají, špiní a nenávidí, velkoryse odpouštíme, protože Pán Ježíš nás učí 

milovat všechny, i nepřátele. Nežádá však od nás, abychom spolupracovali na jejich křivdách tím, že je 

podpoříme. 

Konečné rozhodnutí při volbách udělá každý sám. Tam, kde máte pochybnosti, kde se vám nikdo 

nezdá ideální, volte menší zlo a svůj hlas dejte tomu, kdo je ideálu nejblíž, kde máte alespoň naději, že 

se váš kandidát bude stavět za hodnoty blízké křesťanství nebo se bude snažit alespoň zmenšit negativní 

dopad zákonů prosazených většinou. Nehleďte na to, jestli má šanci uspět. Důležitý je každý hlas. 

Spoléhám na vaši zralou odpovědnost a lásku k Bohu, církvi a národu. Vyprošuji vám moudrost 

Ducha Svatého a každému z vás ze srdce žehnám. arcibiskup Jan 

 



 

Den arcidiecéze 

Věřící všech farností srdečně zvu do olomoucké katedrály, kde 23. 11. společně oslavíme 

950. výročí obnovení moravského biskupství. Při mši sv. v 10:00 poděkujeme Bohu za ne-

sčetné milosti, které v těch letech lidem na Moravě dal. Od 13.00 do 15.30: prohlídky-

katedrály, Arcibiskupského paláce a kurie, Arcidiecézního muzea, otevřených kostelů a 

Sarkandrovy kaple se zachovalým mučícím nástrojem, či teologické fakulty; Prezentace - 

Charity, Center pro katechezi, mládež, rodinu, církevní školy. Bude příležitost ke svátosti 

smíření i k tiché adoraci. Zakončení v 16:00 svátostným požehnáním. Arcibiskup Jan 

Moravské divadlo Olomouc zve na novou operu Zdeňka Pololáníka Noc plná světla 

podle příběhu Paula Claudela, režie M.Tarant, libreto Mons.J.Hrdlička, dirigent P.Šumník. 

Dílo je dramatem se silnou křesťanskou motivací a obsahem. Světová premiéra se odehrála 

letos v červnu pod záštitou kardinála Dominika Duky a Karla Schwarzenberga. Další 

představení - ve středu 27. 11. v 19.00 hod. Vstupenky - telefonicky 585 500 500 v po-pá 

od 9.00 – 18.00 v Mor.divadle na Horním nám.22, či www.mdol.cz/program-a-vstupenky/. 

Účast doporučuje i Katedrální vzdělávací středisko církevní hudby v Olomouci.  

Misijní neděle 

Na celém světě se slaví v neděli 20.10. Bude tradiční sbírka na světové misie a další 

misijní aktivity pořádané PMD. V Partutovicích se před touto nedělí sejde misijní klubko a 

přichystá nějaké misijní dobroty i k obohacení liturgie této neděle. Vojta  

 

2. Pastorační program na příští rok 
Rok 2014 vyhlašuje ČBK Rokem rodiny (na připomínku Roku vyhlášeného OSN před 20 lety). Ústřední akcí bude 

Národní pouť rodin 30. 8. 2014 ve Žďáru n. Sáz.  

V naší diecézi věnujeme celý rok rodině a to zvláště z pohledu témat uplynulého roku: Víra v rodině: předávání víry, 

společné prožívání eucharistické úcty a svatého přijímání, modlitba v rodině.  

– Zvláštní pozornost budeme věnovat rodinám prvokomunikantů (materiály nabídnou pastorační centra).  

– Ve farnostech zorganizujeme zvláště pro rodiče kurzy Malá škola modlitby jako podnět a pomoc modlitbám v rodině.  

– Do rodin rozšíříme sešit Hovory s Ježíšem. Vyjde druhý díl pro děti. Každoroční adorační den farnosti připravíme jako 

společnou adoraci jednotlivých rodin všech generací. 

– Podobně k děkanátní pouti za rodiny a duchovní povolání pozveme celé rodiny. (Podle toho si děkanáty připraví 

program.) 

– V Adventu připravíme ve farnostech kurzy Zpívání koled otevřené pro nejširší veřejnost, aby si o svátcích mohla 

zazpívat celá rodina. Je vhodné přidat návody či zkušenosti křesťanského prožívání štědré večeře vzhledem ke 

krajovým zvyklostem. Kurzy povedou chrámové sbory a farní schóly. Letos jako pilotní projekt provedou farnosti 

samy. Na základě sebraných zkušeností můžeme v příštích letech tento program propagovat podobně jako Noc kostelů. 

– V kněžských dnech se vrátíme k tématu rodina, spiritualita manželství, pastorace rodin. 

– Děkanáty blízké Napajedlům se účastní pouti za nenarozené o slavnosti Zvěstování Páně. 

28. 7. 2014 si připomeneme sté výročí vypuknutí 1. světové války. Většina obcí má pomníky obětem války. Ve spolupráci 

s obecními úřady připravíme pietní vzpomínku s modlitbami a mší svatou za oběti válek. 
 

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 

http://www.mdol.cz/program-a-vstupenky/

