
        

                          
  
 
 

     
 
 

                              Všemohoucí, věčný Bože, tvůj Syn, Dobrý Pastýř  

tvého lidu, předešel nás do tvé slávy; posiluj jeho slabé stádce,  

aby došlo za svým vítězným Pastýřem do nebeské radosti.  
Ž 23 

Hospodin je můj pastýř,  

           nic nepostrádám.  
1. čt.: Sk 2,14.36-41; 2. čt.: 1Petr 2,20-25; Evang.: Jan 10,1-10 

 Po 12/5 Út 13/5 St 14/5 Čt 15/5 Pá 16/5  So 17/5 Ne 18/5 

Drahotuše 18:00 7:40 --- --- 18:00 Radíkov 17:00 7:50 

Jezernice 17:50 --- --- 17:45 --- Milenov 17:00 8:00 

Loučka --- --- 17:30 --- --- --- 9:30  

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

 Potštát  --- --- 17:00 --- --- --- 11:00 

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

Dnes: *P. Jan Rimbala požehná novou zemědělskou techniku ZD Partutovice. Mši svatou 

bude doprovázet dechová hudba a po jejím skončení a požehnání bude i občerstvení. 

*Zástupci okolních obcí Drahotuš – vyzvedněte si prosím u Vojty plakáty pro Noc kostelů 

*Blahopřejeme k svátku všem maminkám i babičkám, nezapomeňme na dárek i kytičky. 

V týdnu: *otec Petr je na setkání kaplanů pro mládež ve Špindlerově Mlýně až do středy; 

v pondělí nebude náboženství v Jezernici a mši sv. bude mít P. Pawel Bilinski. 

*v pondělí a úterý v 18:45 v parku v Drahotuších májová pro děti, nebude setkání seniorů. 

*v sobotu v 18:15 v bývalé škole v Podhoří bude vyprávění o.Petra a o.Radka o Tenerife. 

* mše sv. v sobotu v Radíkově a Milenově budou mimořádně již v 17h. 

Příští neděli: *Sbírka při mši svaté je věnována na opravy                                                   

* V Drahotuších na faře po májové pobožnosti porada nejen pastorační rady k farnímu dni 

Dodatečně: potštátská sbírka na Boží hrob v Jeruzalémě: 1630Kč. Pán Bůh zaplať 

Farní den v Partutovicích již příští neděli 18.5. od 14hod. 

*Prosíme farníky, kteří by mohli pomoci s úklidem fary ve středu od 8h 

*Prosíme maminky a babičky, které by upekly cukroví a koláče  

na farní den, aby je přinesly v neděli 18.5. od 13:00 na faru. 

*Po mši sv. v 9:30 v kostele bude požehnán opravený obraz sv. Josefa  

a spolu s již požehnaným obrazem sv. Cyrila a Metoděje také umístěn. 

* ve 14:00 na farním dvoře – začne dětská „Boží kapela“, bude hrát živá 

hudba - kapela Nejistota z Hustopeč nad Bečvou a vyvrcholí v 18:00 májovou pobožností 

v „Betlémě“ v doprovodu scholy. Tradiční občerstvení z udírny, pivo, limo, čaj i kafe. 

* Pro děti budou zajištěné různé hry a turnaje. V 16:00 na hřišti vyzývají partutovští 

volejbalisté drahotušské na souboj. FARKA a farníci partutovští 

Farní den spojený s MAMAZAS v Drahotuších, v neděli 25.5. 
    

Po předchozí – páteční Noci kostelů zveme i na farní den na farní zahradu od 14:00. 

Posezení při živé hudbě, bohaté občerstvení, zábavný program pro děti i různé soutěže pro 

rodiny, sport a jako duchovní strava májová pobožnost. FARKA a farníci drahotušští 

Infolist 11. 5. 2014 z 4. neděle velikonoční, farností 
Drahotuše,Partutovice,Potštát,Jezernice,Loučka,Podhoří 

 



Volejbal na faře v Drahotuších již tradičně dnes v 16h; za týden ale v Partutovicích.o.R. 
 

Studentská mše 

Zveme všechny mladé v pátek 16.5. ke studentské mši v 19:30 v kostele Stětí sv. Jana 

Křtitele v Hranicích. Předprogram začíná v 19h katechezí. Lenka Mlčáková a AHA  

Poutě na Svatý Kopeček 

*Pouť rodin v neděli 18.5., mši sv. v 10:30 celebruje arcibiskup Mons. Jan Graubner.  

*Pěší z Kozlova přes vojenský prostor  v sobotu 31.5. V 8:15, od horní zast. Trasa je 

20km, mše sv. ve 14h, či společná v 15h. OP s sebou.  V 15.19 a 18:28 odj. od hl.nádraží 

na rozc.Výkleky, kde bude auto k svozu řidičů pro auta do Kozlova.o.R 
 

Noc kostelů v Drahotuších a Potštátě v pátek 23.5.2014 

Program: Potštát https://www.signaly.cz/noc-kostelu-9 a Drahotuše 

http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=kost1302 nebo: http://www.nockostelu.cz . 
 

Mezinárodní skautský projekt slaví 20 let obnovy poutního místa Staré Vody 24.-25.5. 

Během těchto let byly odpracovány tisíce dobrovolnických hodin. Přijeďte na tradiční 

pracovní víkend, tentokrát spojený s oslavou. Přijedou i skauti z Kanady a Polska. 

Slavnostní pestrý koncert v sobotu 24.5. v 18:30 – Iain Tait (dudy, Kanada), Wieslaw 

Janicki (kytara, PL), skupina Záskok… Vstupné dobrovolné, výtěžek pro sdružení Jdeme 

autistům naproti. www.19-stredisko.skauting.cz   
 

12. celostátní misijní pouť a 9. misijní den dětí  sobota 31. 5. Zlín-Malenovice. 

„Nebojte se! Zvěstuji Vám velikou radost  pro všechen lid.“ (Lk 2,10) Bohatý program pro 

děti i dospělé, mše sv., Misijní jarmark,výstava, hraní, tvoření a soutěže, losování cen 

a vyhlášení tomboly. Do slosování - děti i dospělí: a) v převlečení za lidi jiných národů a 

kultur, b) za cizokrajné zvíře, c) v lidovém kroji, d) rodiny, v co největším počtu a s 

„rodokmenem“ zúčastněných. Možnost modlitby a adorace v kostele, malé občerstvení 

– párky, čaj a limo. Zveme mladé rodiny, děti, scholy, ministranty, Misijní klubka a členy i 

nečleny PMD – prostě  všechny! PMD a farnost Zlín-Malenovice 
 

Mše sv. se zasvěcením Božímu milosrdenství – II. kongres o B.milosrd. 

Ty jsi také svědek Božího milosrdenství! V neděli 25.5. v 15h ve Slavko-

vicích u Nového Města na M., hl. celebrant Mons. Jan Graubner, za účasti 

kardinála Miloslava Vlka na závěr II. kongresu, který bude ve dnech 23.-

25.5. Během kongresu zazní přednášky Mons. M.Vlka, Mons. J.Kajneka, 

biskupa vých.obřadu L.Hučka, a dalších. Více: http://www.slavkovice.cz  
 

Již tradiční Prázdninová škola angličtiny na Stojanově gymnáziu  

Velehrad; termín: 7. - 12. 7. Pro všechny účastníky je připraven bohatý program zaměřený 

zejména na procvičování a prohlubení angličtiny, bude přítomen i kněz. http://www.sgv.cz  
 

Bohoslovci AKS Olomouc pořádají ministrantský tábor 

7.-12.7. na faře v Libině pro ministranty od 11 let, cena 800; více na www.ministranti.info  
 

Živá teologie - Spirituální dimenze člověka 

Biskupství brněnské a Brněnská akademie třetího věku pořádají kurz pro seniory od 50 let. 

Účastníci dostávají sylaby přednášek a po absolvování 4 let obdrží diplom. Kurzy jsou po 

14 dnech v pá 14:45-16:15 v Bakalově sále, Žerotínovo n. 6,Brno. Přihlášky do naplnění 

kapacity na A3V@bioetika.cz ,cena 700Kč,při odhlášení do 30.6.se vrací.www.bioetika.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 

https://www.signaly.cz/noc-kostelu-9
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=kost1302
http://www.nockostelu.cz/
http://www.19-stredisko.skauting.cz/
http://www.slavkovice.cz/
http://www.sgv.cz/
http://www.ministranti.info/
mailto:A3V@bioetika.cz
http://www.bioetika.cz/
mailto:farka@antiochia.cz
http://farka.antiochia.cz/


Velikonoční pastýřský list 

Drazí bratři a sestry, 
dnes jsme plní velikonoční radosti, protože Kristus vstal z mrtvých. On zvítězil a s ním 

všichni, za které se obětoval. Co to znamená pro nás a pro naše rodiny? Podívejme se 
v duchu na setkávání prvotní církve se Zmrtvýchvstalým. 

Hned na úsvitu šly ženy ke hrobu. Neseděly doma se svou bolestí a zklamáním, šly 
za Ukřižovaným a setkaly se s Božím poslem. Dostaly úkol povědět to učedníkům. Když 
poslechly a plnily své poslání, sám Ježíš šel proti nim. Teď je poslal on sám k 
učedníkům se vzkazem: ať jdou do Galileje, že tam ho uvidí. A uviděli, přesto že šlo o 
zemi, které se říkalo Galilea pohanů. Nechce poslat do naší země pohanů dnes právě 
nás? 

Mnozí rodiče vyrostli ve víře tím, že v ní vychovávali své děti, že sami dělali, k čemu 
vedli děti. Když zvěstovali Boží slovo a sami ho uskutečňovali, zakoušeli, jak je pravdivé 
a mocné. Když uváděli děti do důvěrného rozhovoru s Ježíšem, sami zakoušeli jeho 
oblažující blízkost. Když vedli děti k službě lásky, objevovali samotného Boha 
působícího v nich.  

Petr a Jan běželi ke hrobu spolu. Mladší a milující Jan byl rychlejší, první viděl 
otevřený hrob a v něm plátna, ale nevešel. Dal přednost Petrovi, jako by chtěl vzkázat i 
nám, že nadšená víra a vynalézavá láska jsou v církvi motorem, který potřebuje řízení a 
jistotu autority představených. Viděli pruhy plátna, které omotávaly Kristovo tělo jako 
pouta, ale Kristus v nich už nebyl. Viděli znamení a uvěřili jeho poselství, přijali to, čemu 
dosud nerozuměli. Víra nepotřebuje důkazy a nestaví na senzačních zjeveních, ale umí 
číst Boží znamení. Vidí znamení a věří tajemství, přijímá jeho poselství. Dar víry dává 
Bůh tomu, kdo je ochoten věřit, kdo o ten dar prosí. 

Magdalena plakala u prázdného hrobu. Hledala Ježíše, chtěla aspoň jeho mrtvé tělo. 
Plná bolesti mluvila s anděly, dokonce i s Ježíšem, ale nepoznala ho. Teprve, když ji 
oslovil jménem, objevila svého Mistra. Objala mu nohy jako proroku a Božímu vyslanci. 
Ježíš však nestál o její vyznání. Teď nebyl čas na osobní útěchu. Bylo třeba hlásat 
světu Kristovo vítězství. Proto ji poslal vydat svědectví apoštolům. Formace dnešních 
apoštolů začíná v rodině. Mateřské slovo a svědectví o Kristově vítězství, moci a lásce 
buduje církev i vychovává budoucí kněze. Když rodiče dají život dětem, má Bůh koho 
volat. Když rodiče přivedou děti k přátelství s Kristem, má Bůh koho poslat, aby hlásal 
evangelium. 

Emauzští učedníci byli plní bolesti a navzájem se utvrzovali ve smutku a beznaději, 
takže nebyli schopni poznat Ježíše, ani když se k nim na cestě připojil. Nechal je 
vymluvit. Trpělivě naslouchal. Pak jim vysvětloval Písma, předával Boží slovo. Jejich 
srdce se začala uzdravovat, začalo jim být s Ježíšem dobře. Dokonce přestali myslet na 
sebe a naléhali na Ježíše, který dělal, jako by chtěl jít dál, aby u nich pojedl a přespal. 
Skutek lásky a společenství s Kristem učedníky osvobodily od smutku a beznaděje. 
Láska otevírá oči. V jejím světle poznáváme Boha, protože když milujeme, je v nás Bůh, 
který je Láska. A co teprve, když se společenství s Kristem dovrší přijetím Eucharistie! 
To může zakusit každá rodina. 

Ježíš jim zmizel z očí. Oni správně pochopili, že musejí spěchat do společenství 
církve. Proto se ještě v noci vrátili k apoštolům do Jeruzaléma. Tam se jejich víra 
upevnila a oni se ve společenství církve znovu setkali s Kristem. Mluvili s apoštoly o 



Ježíši, a najednou ten, který byl přítomen v jejich myslích, stál uprostřed nich. Lekli se. 
Nejsou obětí omylu? Viděli toho, kterého znali léta, a přece neměli jistotu. Vzkříšení 
není návrat k pozemskému životu. Zmrtvýchvstalý je tentýž jako Ukřižovaný, ale má tělo 
oslavené. Dotkl se jich, jedl s nimi, aby poznali, že on není přelud.  

Zmrtvýchvstalý odevzdal apoštolům největší plod své smírné oběti: odpuštění a 
pokoj. Dal jim moc odpouštět v jeho jménu, protože On sám v nich bude působit, 
zázračně uzdravovat duše. Kéž bychom více chápali uzdravující sílu svátosti smíření a 
dovedli jí správně užívat, aby se skrze nás šířil pokoj, spása a uzdravení světa! 

Tomáš ještě nevěděl, že poznání z Boží milosti dává větší jistotu než dotyk prstem. 
Pán se snížil k jeho pochybnosti. Ale zval ho k víře, protože křesťan je pozván ne k 
tomu, aby seděl v jistotě, nýbrž chodil ve víře. Milost otevřela Tomášovi oči, žasl, vyznal 
víru a klaněl se. Nepotřeboval víc.  

Pak pomohl Ježíš s rybolovem. Zázračný rybolov už jednou zažili. To bylo jasné 
znamení. Byl to Ježíš. A tehdy jim řekl: Od nynějška budete lovit lidi. Bylo správné, že 
se vrátili ke své práci? Dostali přece poslání svědčit o Zmrtvýchvstalém a získávat lidi 
pro Boží království, hlásat ze střech a ne stáhnout se do soukromí. Pracovali do rána. 
Bez úspěchu. Úspěch daruje Bůh, zvláště když jde o spásu duší, o růst Božího 
království. Snad si vzpomněli, že jim říkal: Beze mne nemůžete dělat nic. Teď uvěřili, že 
s Ježíšem je možné všecko. 

Petr rád vyznal Ježíši svou lásku. Patřil mezi jeho přátele od počátku. Ale třikrát? 
Snad si vzpomněl na svoje trojí zapření a zarmoutil se, ale o to pokorněji vyznal znovu 
svou lásku. Pán mu svěřil svou církev. Nežádal od Petra dokonalost, ale lásku. Pro jeho 
lítost a pokoru mu mohl odpustit a znovu darovat nevinnost. Petr věděl, že ho Ježíš zná 
i s jeho slabostmi. Tím více ho zavazovala Ježíšova důvěra. Příště už zbaběle neutekl, 
ale dal za Krista život. 

Vítězný Kristus, který má všechnu moc v rukou, přikázal: Získávejte za učedníky 
všechny národy, ale i všechny sousedy, blízké i vzdálené, příbuzné. Křtěte a učte je 
zachovávat moje slovo. Kolik je kolem nás těch, které je třeba pro Krista teprve získat? 
Kolik nepokřtěných? A kolik pokřtěných, ale nevyučených? Kolik rodičů a kmotrů 
zanedbalo svůj úkol? Kolik lidí v mé blízkosti čeká právě na mě, že je přivedu ke Kristu? 

Své poslání na zemi Kristus splnil a vrátil se k Otci. Šel nám tam připravit místo a 
zase přijde, aby nás vzal k sobě, abychom i my byli s ním ve slávě Otcově. I já mám v 
nebi připravené místo! To stojí za námahu, abych ho obsadil!  

Apoštolové se modlili společně s Ježíšovou Matkou a s jeho příbuznými. Společně 
se připravili na vylití Ducha Svatého, který dal církvi život. Církev vždy roste ze 
společného slavení bohoslužby. I domácí církev každé rodiny roste ze společné 
modlitby a společné účasti na bohoslužbě. Rodina, která se modlí, trvá, říkala 
blahoslavená Tereza z Kalkaty, jak si opakovaně připomínáme.  

Drazí bratři a sestry, mnozí jste udělali dobrou zkušenost společné modlitby v 
adventu. Pokračujte v době velikonoční a přečtěte si při modlitbě jeden 
odstaveček z tohoto dlouhého listu. Když podle toho budete i jednat, ožije a zazáří 
nejen vaše rodina, ale celá diecéze. Stanou se z vás hlasatelé radostné zprávy a 
lidé si řeknou: Jak milé je vidět člověka, který přináší radostnou zprávu! 

K tomu všem ze srdce žehná a pravou velikonoční radost přeje 
arcibiskup Jan 

 

 

 



Dopis papeže Františka všem rodinám. 
Drahé rodiny, 

stojím na prahu vašeho domova, abych s vámi hovořil o jednom setkání, které se, jak 

známo, bude konat letos v říjnu ve Vatikánu. Jde o mimořádné valné zasedání biskupské 

synody svolané proto, aby se prodiskutovalo téma „Pastorační výzvy pro rodinu v rámci 

evangelizace“. Právě dnes je církev povolaná hlásat evangelium tím, že čelí i novým 

pastoračním potřebám, které se týkají rodiny. Do tohoto významného setkání je zapojen 

celý Boží lid, biskupové, kněží, zasvěcené osoby a věřící laici z místních církví na celém 

světě. Všichni se na jeho přípravě aktivně podílejí konkrétními připomínkami 

a nepostradatelným přínosem modliteb. Více než kdy jindy je podpora modlitby nezbytná 

a důležitá zejména z vaší strany, drahé rodiny.  Toto synodní zasedání se totiž bude zvlášť 

věnovat vám, vašemu povolání a poslání v církvi a společnosti, problémům manželství, 

života rodiny, výchovy dětí a roli rodin v poslání církve. Takže vás prosím, abyste 

intenzivně prosili Ducha Svatého, aby dal světlo synodním otcům a aby je vedl v jejich 

náročném úkolu. Jak víte, po tomto mimořádném synodním zasedání bude po roce 

následovat řádné zasedání, které je pokračováním v tématu rodiny. V této souvislosti se ve 

Filadelfii v září 2015 uskuteční i Světové setkání rodin. Modleme se tedy všichni společně, 

aby těmito událostmi církev vykonala opravdovou cestu rozlišování a osvojila si 

odpovídající pastorační prostředky, aby rodinám pomohla čelit současným výzvám ve 

světle a síle, vycházejících z evangelia.  

Tento dopis vám píšu v den, kdy se slaví svátek Uvedení Páně do chrámu. Evangelista 

Lukáš vypráví, že Panna Maria a svatý Josef v souladu s Mojžíšovým zákonem přinesli do 

chrámu dítě, aby je obětovali Hospodinu, a že dva staří lidé, Simeon a Anna, pohnuti 

Duchem Svatým, jim šli vstříc a poznali v Ježíši Mesiáše (srov. Lk 2,22-38). Simeon ho 

vzal do náručí a děkoval Bohu, protože konečně „uviděl“ spásu; Anna přes pokročilý věk 

najde novou sílu a začne všem vyprávět o dítěti. Je to nádherný obraz: mladí rodiče a dvě 

staré osoby se setkají díky Ježíši. Ježíš opravdu umožňuje setkání a sjednocení generací! 

On je nevyčerpatelný pramen takové lásky, která překonává každou uzavřenost, osamělost 

a zármutek. Na vaší rodinné cestě sdílíte mnoho krásných okamžiků: jídlo, odpočinek, 

domácí práce, zábavu, modlitbu, cestování a poutě, skutky solidarity… Ovšem, chybí-li 

láska, chybí radost. A tu pravou lásku nám dává Ježíš: nabízí nám své Slovo, které nám 

poskytuje světlo na naší cestě; dává nám chléb života, který je nám oporou při každodenní 

námaze na naší cestě. 

Drahé rodiny, vaše modlitba za biskupskou synodu bude vzácným pokladem, který obohatí 

církev. Děkuji vám a prosím vás i o modlitby za mne, abych mohl sloužit Božímu lidu 

v pravdě a lásce. Ať vás všechny stále provází ochrana blahoslavené Panny Marie 

a svatého Josefa a pomáhá vám, abyste kráčeli sjednoceni v lásce a vzájemné službě.  

Ze srdce prosím o Boží požehnání pro každou rodinu. 

 

Ve Vatikánu 2. února 2014 

Slavnost Uvedení Páně do chrámu 
FRANTIŠEK 

 

 

 



Naučte se s námi pomáhat  Caritas – vyšší odborná škola sociální Olomouc.  
Vzdělávací programy: Charitat.a sociální práce, Soc. a humanitární práce. 3 roky studia – 2 

tituly Bc.+Dis., 790h praxe v ČR i v zahraničí, 200 spolupracujících organizací ve 40 

zemích, 100% uplatnění. Přihlášky do 30.4. (i pro bakalářské studium) www.caritas.vos.cz 

Charitní koncert vážné hudby v Lipníku nad Bečvou 

Charita Hranice pořádá v neděli 27. 4. v 17 h v kostele sv. Fr. Serafínského 

koncert vážné hudby. Zazní skladby světových hudebních skladatelů z ob-

dobí baroka (G.F.Händel, J.S.Bach..) i současnosti (P.Rose,M.Zahnhausen..) 

v podání místních zpěváků a hudebníků. Vstupné je dobrovolné. 

Za prameny pohádek 

Letní tábor po záštitou o.s.Sarkander 2.-9.8. 2014 v Velkém Újezdě. Cena do 1.700Kč. 

Přihlášky a info Anna Obořilová, hl. vedoucí – Oborilova.A@seznam.cz  Michaela 

Petrášová – Petrasova31@seznam.cz  - přihlášky  do konce června  
 

Připomenutí farního tábora 

Milí rodiče a děti! Tentokrát Vás zveme na faru velikosti zámku v krás- 

ném okolí Moravské Třebové, kde je také mnohé k  prozkoumání. Ne 17. 8. od 13:30 na 

faře v Drahotuších, dále vlakem - So 23.8. večer - fara v Rychnově na Mor. - cena: 800 Kč 

+ jízdné 150Kč Hl.vedoucí: o.Radomír a o.Petr https://www.signaly.cz/farni-tabor-4 

 

 

 

 

Pozvánky z Jitřenky  

Út 1.4. 18:30 Modlitby manželek St 16.4. 9:00 klub maminek s besedou 

St 2.4. 9:00 Klub maminek s besedou Út 22.4. 16:00 klub rodičů s katechezí 

4.-6.4. Víkend pro matky a dcery 

St 23.4. 

9:00 klub maminek s besedou 

Po 7.4. 
8:30 Klub maminek + MM 17:00 modlitby matek 

17:30 Setkání pro ženy 17:00 Večer pro manželství 

Út 8.4. 16:00 klub rodičů s katechezí Čt 24.4. 15:00 Tvoření náctiletí  

St 9.4. 
9:00 klub maminek s besedou 

Po 28.4. 
8:30 klub maminek + MM 

17:00 modlitby matek 17:00 Taneční podvečer pro ženy 

Čt 10.4. 15:00 Velikonoční tvoření Út 29.4. 18:30 Modlitby manželek 

Po 14.4. 
8:30 klub maminek + MM St 30.4. 9:00 klub maminek s besedou 

17:00 Taneční podveč.pro ženy www.cpr-jitrenka.webnode.cz 

  
 

Ministrantský putovní tábor Slovensko 14. – 17. 7. 2014 cena: 1500,- Kč, od 10 let 
Informace k táboru na www.ministranti.info; P. Martin Vévoda, herzog@email.cz 
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