
1. čt.: 2Král 5,14-17 

2.čt.: 2Tim 2,8-13 

Ev.:  Lk 17,11-19 

 

        

                          
  
 
 

     
                   
                             

                             Prosíme tě, Bože, dej nám svou milost, aby nás  

vždycky předcházela a provázela a stále nás vedla ke konání dobra.  

Ž 98 Hospodin zjevil svou spásu  

před zraky pohanů.  
Svátosti Církve KKC 1113–1126 

Kristovy svátosti / svátosti Církve / svátosti víry 

 Po 14/10 Út 15/10 St 16/10 Čt 17/10 Pá 18/10  So 19/10 Ne 20/10 

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

18:00  

 7:50 

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

Loučka --- 18:00 --- --- --- Milenov 

18:00  

9:30 

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

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

Podhoří --- --- 17:30 --- --- --- 11:00 
 

 

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

*V Drahotuších se můžete hlásit na pouť na sv. Hostýn, která bude příští neděli.  

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

*Při bohoslužbách se bude číst dopis Národního ředitele Papežského misijního díla, P. 

Jiřího Šlégra. V internetové verzi Infolistu bude k dispozici pod Infolistem. 

V týdnu: *v pondělí po mši sv. v Drahotuších – setkání seniorů 

*ve středu od 11:30 v Podhoří – adorační den farnosti, v 17:30 mše sv. 

*ve čt v 15:45 v Partutovicích u Haitlů –misijní  klubko- výroba perníčků na mis. neděli. 

Příští neděli: *Misijní – je celosvětová sbírka na misie; mše sv. z formuláře „Za misie“.  

*Pouť farnosti Drahotuše na Sv. Hostýn; autobus vyjíždí v 9:15 ze zastávky u kostela. 
 

Blahopřání k narozeninám 

Pan František Klabačka, kostelník z Potštátu včera oslavil sedmdesátiny. 

Blahopřejeme a přejeme hojnost Božích darů do další služby. FARKA i farníci 
 

Kalendáře na rok 2014 

V kostelích je již nový děkanátní kalendář na r. 2014. Tematicky je zaměřený 

na trvalá umělecká díla v našich kostelích. Kromě toho tam najdete světský i církevní 

kalendář a akce ve farnostech,  děkanátu i diecézi. Pořídit si ho můžete za 55Kč. FARKA 
 

Bible a my - Témata 

Do 5.tř. –Abrahám, 6+7– SZ Jákob, 8+9Petr,Jakub a Jan v evangeliích, SŠ –evang. Matouš  
 

Malá škola modlitby 

*ve středu  8:30 skupinka u paní Sedláčkové,  18:30 skup. Ing.Těšíka na faře v Drahot. 

*ve čtvrtek po mši sv. na faře v Partutovicích – skupina paní Hercíkové 

*v Podhoří u Kotačků zřejmě příští pondělí – bude upřesněno 
 

Po dokončení parádního chodníku v Part. díky nejen 3 hlavním brigádníkům, ale všem, 

kteří podle svých možností pomohli a za dokonalou spolupráci obci. Bohu díky. o.Radomír 

Infolist 13.10.2013 z 28. neděle v mezidobí farnostem 
Drahotuše,Partutovice,Potštát,Jezernice,Loučka,Podhoří 

 



Prosba na kostelníky: o.Petr nechal někde v kostele či kapli albu a potřeboval by ji najít. 
 

Volby do rad 

V týdnu budou na nástěnkách vyvěšeni navržení kandidáti, aby tam mohli svým podpisem 

vyjádřit souhlas do 27.10. Nepodepsaní budou pak kontaktováni k vyjádření se. o.Radomír 
 

Hody v listopadu 

Neděle 3.11. – Loučka ke sv. Karlu Boromejskému při mši sv. v 9:30 a také Uhřínov při 

pobožnosti v 15:00. Neděle 10.11. – Jezernice ke sv. Martinu při mši sv. v 8:00. FARKA 
 

Program bohoslužeb o dušičkách 

*Neděle 27.10. – 14:30 – Loučka, pobožnost na hřbitově;  

*St 30.10. – 16:30 mimořádně mše sv. v Partutovicích, v Potštátě nebude;  

*Čtvrtek 31.10. – předvečer Všech sv. - 17:00 mše sv. v Jezernici, 18:00 u P.M. v Potštátě; 

*Pátek 1.11. –Všichni svatí –16:30 mše sv. v Partutovice, 17:00 Drahotuše, 18:00 Loučka; 

*Sobota 2.11. – Věrní + - 9:00 mše sv. a pobožnost za+ v Drahotuše sv. Anna a Podhoří; 

*Neděle 3.11. – Pobožnosti na hřbitově: v Potštátě PM a Podhoří po mši sv. v 11:00, Lipná 

a Jezernice 14:00, 14:30 Partutovice, 15:30 Drahotuše – ekumenická pob. s CČSH a ČCE  
 

Časopis Duha 

20ti stránk.barevný sešitek pro děti - plakátky zvířat,luštěnky, komiks a rodiče 

–náměty ke společ.přemýšlení. Výtisk 1/14 dnů. Předplatné 380Kč. V každém 

kostele je k nahlédnutí informační výtisk i pro případné objednání.  Případní 

zájemci se mi mohou přihlásit, neboť při větším odběru (5,10…ks jsou slevy). o.Radomír 
 

Pozvánka z Jitřenky -„Jak být tátou – 2. díl“ ve st 23.10. 18h na faře Hranice 
Přednášející: Mgr. Fr.Zakopal. Přijít mohou i ti, kdo nebyli na 1. setkání. Příspěvek 50 Kč. 
 

Noc žalmů – celonoční čtení biblické knihy žalmů - www.vkholomouc.cz/noczalmu 

Čt 19.10. v kostele Neposkvr. poč. PM (u Dominikánů) od 19:00.  
 

Setkání lektorů Písma Svatého v Olomouci 

Sobota 26.10. 10:00-15:30. V sále arcibisk.kurie představí M.Pavlíková předzpěv k slovan. 

překladu čtveroevangelia sv. Cyrila - Proglas. Oslava Božího slova přímo z pera sv. Cyrila 

(v součas.češtině jej najdeme v ekumenické Bibli na konci) je úchvatným textem pojícím 

krásu slova a hloubku myšlenek.Pak v kostele sv.Mořice zazní Slovo Boží spolu s varhanní 

improvizací, prohlídka chrámu s průvodcem, po návratu na Kurii a občerstvení prostor pro 

rozhovory o službě lektora a předávání zkušeností této služby ve farnostech. Na závěr mše 

sv. v kapli sv.Anny za všechny lektory. Přihlášky do 22. 10.  na: pavlikova@arcibol.cz 
 

Výzva k podpoře iniciativy „Jeden z nás“ 

Prosíme o podporu iniciativy občanů, která probíhá v zemích EU. 

Cílem je ochrana embryí,hl.zákaz pokusů spojených s jejich niče-

ním. Poprvé se občanům umožňuje přímo ovlivnit tvorbu europráv-

ních předpisů. Je už přes milion podpisů. ČR chybí ještě 8tis. podpisů. Akci je možné pod-

pořit do 1. 11. 2013. ČBK vyzývá jednotlivce i organizace, aby uvážili možnost se k této 

iniciativě připojit, a tak přispět k tomu, aby v rámci EU byla přijata zákonná opatření 

zaměřená na ochranu lidského embrya. Svatý otec František a naši i evropští biskupové.  

Forma podpory je dvojí: -na internetu www.oneofus.eu nebo na europodpisovém listu 

v sakristii (je třeba číslo OP a zapsat údaje do daných kolonek;1 list je jen pro 3 hlasy).o.R. 

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.vkholomouc.cz/noczalmu
mailto:pavlikova@arcibol.cz
http://www.oneofus.eu/
mailto:farka@antiochia.cz
http://farka.antiochia.cz/


 Dopis k misijní neděli od P. Jiřího Šlégra, Národního ředitele Papežských misijních děl 

Milí přátelé misií, letos nás k podpoře Misijní neděle poprvé vybízí Svatý otec František. Právě 

on během nedávné cesty do Brazílie navštívil chudinskou čtvrť, kde řekl: „Přál jsem si zaklepat 

na každé dveře, pozdravit a rozmlouvat, jako bych byl doma mezi přáteli, a naslouchat srdci 

každého člověka. Umění přijímat je velice důležité. Pokud někoho velkoryse přijmeme a něco s 

ním sdílíme - trochu jídla, prostor svých domovů či svůj čas, nejenom nezchudneme, ale 

obohacujeme se. Vím dobře, že zaklepe-li u vašich dveří hladovějící člověk, vždy naleznete 

způsob, jak se s ním o jídlo rozdělit. Jak říká přísloví, „do hrnce s fazolemi lze vždy přilít vodu“. 

Je to tak? Ano, vždy lze přilít další vodu... A vy se dělíte s láskou, čímž ukazujete, že pravé 

bohatství nespočívá ve věcech, nýbrž v srdci!“ Od papeže Františka, se kterým jsem měl možnost 

se osobně pozdravit, vyřizuji díky a požehnání vám všem, kdo Papežská misijní díla podporujete. 

Je to jistě důvod k veliké radosti a vděčnosti Bohu, že celkové příjmy z České republiky za 

uplynulý rok překročily 32,3 miliónů Kč, což je ve srovnání s předchozím rokem téměř o 6 

milionů více a zároveň největší částka za rok vůbec. Tato úžasná odpověď na rostoucí bídu ve 

světě je důkaz vaší štědrosti! I v tomto roce před námi stojí nelehký úkol. Na naši pomoc čeká v 

18 diecézích a v 8 zemích přes 67 500 chudých dětí např. z Ugandy, Zambie, Keni, Bangladéše a 

Srí Lanky. Podporujeme vzdělávání, zajištění pitné vody a provoz sirotčinců, katechetické a 

potravinové programy, lékařskou péči, děti trpící z důvodů HIV/AIDS apod. Velmi důležitá je i 

naše letošní podpora studia pro přibližně 300 bohoslovců ve 4 seminářích v Keni, Ugandě a 

Zambii. V rámci sbírky z Misijní neděle se soustředíme na 11 diecézí v Ugandě, Zambii, 

Bangladéši a Srí Lance. Jedná se například o pomoc při zajištění chodu diecézí, stavby či 

rekonstrukce 11 kostelů a 20 klášterů, far, center, domu pro staré a nemocné. Jen na Srí Lance 

napomůžeme mimo jiné ke stavbě či opravě 20 objektů v 7 diecézích, k nákupu audiovisuálních 

vybavení pro tvorbu mediálních a vzdělávacích programů. Sám jsem během pobytu v misiích 

díky štědrosti místních lidí mnohokrát jedl právě fazole, o kterých Sv. otec hovořil v B razílii. 

Odpovězme i my na prosby z misií a klepání potřebných, kteří stojí u dveří našich srdcí. 

Nabídněme své modlitby, oběti i skutky lásky. Papež František chce, abychom si neustále 

připomínali, že pouze schopnost sdílení nás skutečně obohacuje; vše, co sdílíme, se násobí. 

Prožijme tedy i my v tomto duchu Misijní neděli a rozdělme se s potřebnými ve světě. Stejně 

jako před rokem si můžeme vzít za vzor chudé rybáře, kteří věnovali pro misie jednodenní 

výdělek. Upřímně oceňuji Vaše, nejen jednodenní, nasazení pro misie, vyprošuji ochranu Panny 

Marie, Královny misií, a ujišťuji Vás, že Bůh sám Vaši štědrost jistě odmění. P. Jiří Šlégr 

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.  

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


 

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 


