
        

                          
  
 
 

     
 
 

 

Svatý Bože, dej, ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě; vždyť ty nás 

stále miluješ, staráš se o nás jako Otec a nikdy nás nepřestáváš vést.  

Ž145
Budu velebit tvé jméno  

  navěky, můj Bože, Králi. 
Dnes: *V Potštátě 

budou při mši sv. 

uděleny 2 křty  

*na „Jezernicku“ bude slavit mše svaté 

P.Milan Palkovič,farář z Velkých Losin 

*V rámci helfštýnské pouti bude ve 

13:00 na hradě ekumenická bohoslužba. 

*Zveme na pouť k Navštívení PM do 

Kyžlířova. Pobožnost je ve 14:30. 

V týdnu: *Otec Petr je na Antiochii v Rejcharticích. Myslete na něj i na dílo Antiochie 

v modlitbě, aby Pán skrze tyto misionáře otevřel mnohá srdce. 

*Ve středu začíná konference charismatické obnovy v Brně do neděle, otec Radomír 

odjíždí ve čtvrtek v ranních hodinách a vrací se o sobotní noci. Případné příspěvky do 

Infolistu nutno poslat do středečního večera.  

*V sobotu jsou koledníci zváni do Lipníka nad Bečvou, kde je pro ně od 14h 

přichystaný zajímavý program prohlídky města a v podvečer táborák. Z Hranic a Drahotuš 

odjíždí vlakem ve 13:28 nebo na kolech od Sigmy Hranice ve 13:00. 
 

Výročí posvěcení kostelů Drahotuše a Partutovice a sv. Marie Magdalena v Boškově 

V neděli 20.7. si při mši sv. v Drahotuších v 7:50 a v Partutovicích v 9:30 slavnostně 

připomeneme výročí posvěcení obou kostelů. V 11:00 místo mše sv. v Potštátu bude 

poutní mše sv. ke cti sv. Marie Magdaleny v Boškově. Srdečně zveme.                    FARKA 
 

Adorační den farnosti Drahotuše ve čtvrtek 31.7. od 9:00 do 18h – pak mše sv. 

Zveme především všechny rodiny, aby se sešly v modlitbě před svátostným Kristem a 

společně prosili za obnovu rodin a kněžská a řeholní povolání v diecézi. Jak krásné jsou 

chvíle, které zakouší farnost v krátkosti každý pátek a toto bude chvíle ve velkém.  FARKA 

Drahotušská pouť na Sv. Annu  

Bude v neděli 27.7. v 10:00 před kaplí sv. Anny. Celebrovat bude P. Ladislav Sovadina, 

nový kaplan v Hranicích. Měnit se bude pouze čas mše sv. v Partutovicích, 

kterou bude P. Ladislav slavit již v 8:30.                                            FARKA 
 
 

Změny v děkanátu Hranice 

V Hranicích se loučí P.Stan. Trčka, který bude kaplanem v Luhačovicích 

Místo něj přichází P. Ladislav Sovadina, který byl kaplanem v Zábřeze. 

Z Lipníka odchází P.Martin Mališka do Senice na H. a střídá jej dosavadní 

farář ze Štítů P.Stanislav Suchánek.Kéž je Pán vede v nové farnosti.FARKA 
 

Volejbal dnes na faře v Drahotuších opět v 17:00.  Zveme i ty co už dlouho nebyli. o.R. 

 Po 7/7 Út 8/7 St 9/7 Ne 13/7 

Drahotuše --- --- --- 7:50 

Jezernice 17:45 --- --- 8:00 

Loučka --- --- 18:00 9:30 

Partutovice --- 19:00 --- 9:30 

 Potštát  --- --- --- 11:00 
Podhoří --- --- --- 11:00 

Infolist 6. 7. 2014 – 14. neděle v mezidobí farností 
Drahotuše,Partutovice,Potštát,Jezernice,Loučka,Podhoří 

 

1. čt.: Zach 9,9-10; 

2. čt.: Řím 8,9-13; 

Evang.: Mt 11,25-30 



Děkanská vizitace – v pondělí 21.7. 

Prosíme kronikáře, aby nám poskytli kroniky farností. Při vizitaci se kontroluje  

rok 2013, ten by měl být dopsán „k radosti“ pana děkana. Děkujeme.FARKA 
 

Přehled mší svatých o prázdninách (v červenci a srpnu) 

*bude vyvěšen na webových stránkách našich farností 

(https://drahministranti.signaly.cz/1407/bohosluzby-o-prazdninach-2014 ), 

termíny všedních mší sv. jsou v kalendářích v kostelích, a níže v tabulce. 

*někde jsou volné úmysly mší svatých (zvláště v Drahotuších i v neděli), 

využijte toho, jinak v příp. změnách se přihlíží i k obsazenosti intencí. 

*v tabulce jsou všední dny a neděle pouze, když je změna místa nebo času 

týden Drahotuše Jezernice Partutovice Loučka Potštát Podhoří 

13.-20.7. 
Út 7:40; 

Pá 18:00 
Po 17:45 Čt 19:00 St 18:00 

Boškov 

Ne 11:00 
--- 

20.-27.7. 

Po,Pá 18:00 

Út 7:40 
Ne Sv.Anna 

10:00 

Po 17:45 
Čt 19:00 

Ne 8:30 
St 18:00 St 17:00 Út 19:00 

27.7.-3.8. 
Po,Čt,Pá 

18:00 
Po 17:45 Čt 19:00 St 18:00 St 17:00 Út 19:00 

3. – 10.8. 
Po,Pá 18:00 

Út 7:40 
Čt 17:45 

Po 19:00 

St 6:45 
St 18:00 Út 19:00 --- 

10.-24.8. --- 
So 23.8. 

13:30 
--- --- 

Ne 17.8. 

11:00 PM 
--- 

24.-31.8. 
Po,Pá 18:00 

Út 7:40 
Po 17:45 Čt 19:00 St 18:00 St 17:00 Út 19:00 

*Bohoslužby na vesnicích v srpnu: sobota 2.8. Velká, 9.8. Středolesí, 23.8. Radíkov,  

30.8. Slavíč, neděle 17.8. 14:00 poutní Milenov, 17.8., 14:30 pobožnost Kovářov 
 

Dodatečné poděkování za organizaci Božího Těla   

S menším zpožděním - ale s mrzelo by mne, kdybych zapomněl, 

bych chtěl vyjádřit velké Pán Bůh zaplať všem organizátorů a 

hlavně tvůrcům výzdob, kterých jsem si ani já nemohl nevšim-

nout. A platí to skutečně pro všechny farnosti, kde se letos konal 

průvod Božího Těla. Bylo s tím hodně práce a starostí, ale 

věřím, že je to k užitku úplně celé farnosti.                  o.Radomír 
 

K obrázkům pro děti na nedělní mše svaté 

Během prázdnin nebudou děti dostávat obvyklé obrázky (jen 

občas nějaké neobvyklé). Novou knížečku a do ní první obrázek dostanou o první neděli 

v září. Budeme opět procházet příběhy Starého zákona; jeho druhou částí.          o.Radomír 
 

Sv. Josef nově v eucharistických modlitbách 

Ve znění druhé, třetí a čtvrté eucharistické modlitby je nyní po schválení biskupskou 

konferencí na základě doporučení papeže doplněna po zmínění jména Panny Marie část 

připomínající též „jejího snoubence  svatého Josefa“. (Tuto změnu pozorní posluchači 

mohli již dříve od nás občas slyšet. R.)Mons. Jan Vokál, předseda Liturgické komise ČBK 
 

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://drahministranti.signaly.cz/1407/bohosluzby-o-prazdninach-2014
mailto:farka@antiochia.cz
http://farka.antiochia.cz/


 

 

Ministrantská pouť v Kroměříži  
Srdečně zveme všechny ministranty, rodiče ministrantů, kněze a jáhny na Arcidiecézní ministrantskou pouť do 

Kroměříže v sobotu 6. 9. 2014. Veškeré informace naleznete na www.ministranti.info. Vezměte si prosím s sebou: 

ministrantské oblečení (nutné), varkoč, sportovní oblečení, obuv, pláštěnku a přezůvky. Kněží: albu a štolu bílé barvy. 

P. Jiří Kupka, biskupský delegát pro pastoraci povolání a ministranty 

 

Kurz Animátor v Rajnochovicích 
Jako každý rok, i letos otvíráme v Rajnochovicích Kurz Animátor. Tento kurz pomáhá vzdělávat a formovat mladé ke 

službě svým vrstevníkům v pastoraci farností a děkanátů. O víkendech v Rajnochovicích chceme dát mladým lidem 

potřebný základ ke službě v církvi, kterou sv. Jan Pavel II. vyjádřil slovy, „aby se mladí stali misionáři svých vrstevníků“. 

Postupně povedeme mladé k tomu, aby zažili spolu opravdové společenství, prohloubili svůj duchovní život a osvojili si 

potřebné kompetence pro práci s dětmi a mládeží. Podmínkou pro přihlášení je minimální věk 16 let a doporučení kněze, 

který je zná a chce je zapojit do pastoračních aktivit ve farnosti nebo děkanátu. Přihláška je v příloze a posílá se na adresu 

Centra pro mládež AO v Olomouci. Kurz je dvouletý, každý rok se uskuteční pět víkendů a po prvním roce týdenní 

soustředění. Přihlášky je nutné poslat nejpozději do 24. 10. 2014.  

P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci 
 

Katedrální vzdělávací středisko 
liturgické hudby a zpěvu v Olomouci 

Kurz pro varhaníky – desátý ročník 
2014 – 2016 
Zveme všechny, kteří mají zájem zdokonalit svou službu ve hře na varhany, ve zpěvu, vedení 
schóly a chrámového sboru při liturgii. 
Kurz je dvouletý a vyučuje se v něm liturgika, liturgický zpěv, chorál a zpěv s lidem, harmonie, 
improvizace, nauka o varhanách, dirigování, intonace, dějiny církevní hudby, hra na klavír a hra na 
varhany a individuální zpěv. 
Desátý ročník bude zaměřen na spoluúčast mládežnických schól při liturgii. 
Kurz probíhá jedenkrát za měsíc zpravidla 3. sobotu v měsíci v prostorách Konzervatoře 
Evangelické akademie, Wurmova 13, Olomouc od 9.00 do 16.00 hod. 
V kurzu vyučují: 
Mons. Josef Hrdlička, biskup – duchovní život varhaníka 
MgA. Hana Kučová, Ostrava – individuální hra na klavír 
Jan Gottwald, Olomouc – individuální hra na varhany 
Stanislav Haloda, Kroměříž – individuální hra na varhany 
MgA. František Macek, Kroměříž – ředitel, individuální hra na varhany a improvizace 
MgA. Filip Macek, Tupesy – hudební nauka (pokročilí), dirigování a vedení sboru 
P. Česlav Plachý OP – spirituál, hudební nauka (začátečníci) 
PhDr. Willi Türk, Znojmo – liturgika a liturgický zpěv 
Mgr. Josef Fojta – rytmická mše sv., vedení mládežnické schóly 
Mgr. Pavel Kocián - rytmická mše sv., vedení mládežnické schóly 
Kurzovné je stanoveno první rok 1000 Kč, druhý rok 500 Kč. 
Přihlášky přijímá a bližší informace podá: 
Katedrální vzdělávací středisko liturgické hudby a zpěvu, 
Mgr. Zdislava Vyvozilová, Arcibiskupství olomoucké, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, 
tel. 587 405 243, e-mail varhanik@arcibol.cz. 
Uzávěrka přihlášek je 30. září 2014. 
První konzultace proběhne v sobotu 18. října 2014. 
Termíny Kurzu pro varhaníky 2014 - 2016: 
V roce 2014: 18. 10.; 15. 11.; 13. 12. – druhá sobota v měsíci! 
V roce 2015: 17. 1.; 21. 2; 21. 3.; 25. 4. – čtvrtá sobota v měsíci!; 16. 5.; 20. 6.; 
19. 9.; 17. 10.; 21. 11.; 12. 12. – druhá sobota v měsíci! 
V roce 2016: 16. 1.; 20. 2.; 12. 3. – druhá sobota v měsíci!; 16. 4.; 21. 5.; 11. 6. – druhá sobota 
v měsíci! 



Mladí fandí rodině – Velehrad  4. – 5. července 

Tento velehradský projekt přinese návštěvníkům Dnů lidí dobré vůle písně a svědectví 

známých tváří české hudební scény, jako je Láďa Křížek, Markéta Konvičková, Eliška 

Mrázová (Elis), Ewa Farna či muzikál Godspel... Velká fotografická soutěž na 

fb/mladifandirodine! Fandi rodině, vyfoť fotku a vyhraj IPhone, notebook a další skvělé 

ceny. Pokud je ti 14-23 let, zapoj se do velké FOTOsoutěže.  

Více na fb stránce mladifandirodine a na www.velehrad.eu 
 

Za vysvědčení předplatné časopisu! 

O dívčím světě z křesťanského úhlu pohledu. Články o víře a vztazích.  

Poradny na téma zdraví, rodina, partnerství a škola. Hudební a kulturní  

rubriky. Tvoření a zábava. Vychází s morální podporou Sekce pro mlá- 

dež ČBK. Vydavatelství IN!, Horní náměstí 12, 466 01 Jablonec /Nisou  

tel.: 775 598 604, objednavky@in.cz, www.info.in.cz ; Cena jednoho  

časopisu: 33 Kč Předplatné na rok bez dárků: 363 Kč, s dárkem 3x do roka: 420 Kč 

POUTĚ, HODY A DUCHOVNÍ AKCE NAŠICH FARNOSTÍ O PRÁZDNINÁCH 

*Mše svaté k  sv. Cyrilu a Metoději:   pá 4.7.: Potštát 18:00, Podhoří 19:00 a Partutovice 

19:15; so 5.7.: Drahotuše 7:50, Jezernice 8:00, Loučka u Lipníka 9:00 a Velká 18:00 

*Malá pouť v Kyžlířově – v neděli 6.7. ve 14:30 v kapli Navštívení PM – pobožnost 

*Výročí posvěcení kostela sv. Vavřince – drahotušský kostel byl posvěcen 19.7.1810. 

Mše svatá k tomuto výročí bude v neděli 20.7. v 7:50 ve farním kostele v Drahotuších. 

*Boškov – pouť ke sv. Marii Magdaleně – v neděli 20.7., mše svatá v 11:00. Je to zde 

jediná mše v roce. Můžete využít příležitosti a navštívit tento málo známý kostel. 

*Pouť ke sv. Anně v Drahotuších 27. července, mše sv. v 10:00 

*Adorační den farnosti Drahotuše – čtvrtek 31.7. od 9:00 do 19:00 

1x za rok má každá farnost svůj adorační den. Čas, kdy se můžete zastavit v kostele a 

spolu s modlícími se věřícími odevzdat Bohu své radosti, starosti i problémy. 

*Hody ke sv. Vavřinci v Drahotuších – v neděli 10.8., mše sv. v 7:50. Jste srdečně zváni 

k oslavě patrona Drahotuš, který je patronem farnosti od té doby, co na náměstí stojí kostel  

*Potštát – pouť k Nanebevzetí Panny Marie v neděli 17.8., mše sv. v 11:00 v horním 

kostele v Potštátě a ve 14:30 je pobožnost v kapli PM Pomocné v Kovářově. 

*Milenov – pouť k Nanebevzetí P. Marie poutní mše sv. v neděli 17.8. ve 14:00 

* Jezernice – slavná dožínková mše sv. - Mimořádně slavnostní bude mše sv. v kostele 

sv. Martina v Jezernici na poděkování za úrodu v sobotu 23.8. ve 13:30 za účasti hostí. 

Celebrovat bude P. Petr Utíkal, a P. Pawel Bilinski 

*Potštát – hody k sv. Bartoloměji v neděli 24.8. v 11:00 mše sv. ke cti patrona Potštátu.  

*Žehnání školákům – při nedělních mší sv. dne 31.8. bude požehnáno všem školákům. 
 

Stolní kalendář děkanátu 2015 vyjde koncem září a bude již tradičně obsahovat vše 

obvyklé včetně poutí aj náboženského dění na hranicku. Foto ještě uvítáme. 

Prosíme majitele či autory zajímavých fotografií ze života našich farností 

Potřebujeme co nejdříve fotky do připravovaného kalendáře na r.2015. Děkujeme. Farka 

Nepřítomnost kněží ve farnostech v době prázdnin 

*Bečvou a Moravou na Velehrad – 30.6.-3.7.  P+R; Antiochia v Rejcharticích 5.-19.7. P; 

Konference Charismatické obnovy Brno10.-12.7. R; My se práce nebojíme „Potštátsko“ 3.-

9.8. R; Cyklopouť Slovensko 11.-16.8. P+R; Farní tábor  Rychnov 17-23.8. P+R 

http://www.velehrad.eu/
http://www.info.in.cz/


*Prosím o zohlednění těchto termínů i při plánování úmyslů mší sv. Příspěvky do IL pište, 

prosím, do čtvrtka před nedělí, protože ani pastorační asistent není všudypřítomný. Vojta 

Prázdninové akce pro děti a mládež 
* My se práce nebojíme pro kluky 12-17let – 3.-9.8. přihlášky po projevení zájmu 

* Farní tábor v Rychnově na Moravě – 17.-23.8. přihlášky jsou na stránkách Farky 

* Antiochia A: 5.-19.7., B: 18.7.-2.8., C: 1.-16.8., D:15.- 30.8. přihlášky:  antiochia.cz 


