
        

                          
  
 
 

     
 
 

 

                 Bože, buď stále s námi, a když nás voláš, abychom ti 

celým svým životem sloužili, rozmnož v nás víru, naději a lásku, 

abychom věrně plnili tvá přikázání. 

1. čt.: Mdr 12,13-19; 2. čt.: Řím 8,26-27; Evang.: Mt 13,24-43  
 

Ž 86 Tys, Pane, dobrý a shovívavý 
 

Po 

21/7 

Út 

22/7 

St 

23/7 

Čt 

24/7 

Pá 

25/7 

So  

26/7 

Ne  

27/7 

Drahotuše 18:00 7:40 --- --- 18:00 Slavíč 18:00 Sv. Anna 10:00 

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

Loučka --- --- 18:00 --- --- --- 9:30 

Partutovice --- --- --- 19:00 --- --- ! 8:30 ! 

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

Podhoří --- 19:00 --- --- --- --- 11:00 

       Dnes:*Výročí posvěcení kostela v Drahotuších (mše sv.7:50) a v Partutovicích (9:30) 
Ž 45

 Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, 

přesvatému stánku Nejvyššího 
                        *pouť k Máří Magdaleně v Boškově (mše sv. 11:00 místo Potštátu) 
                           Ž 62

 Má duše žízní po tobě, Pane Bože můj 
*Jako každou 3. neděli v měsíci, bude sbírka na opravy. Za dary Pán Bůh zaplať. 

*Po mši sv. dojde k úpravě Misálů, aby sv. Rodina byla pohromadě i v euch. modlitbách. 

Příští neděli: *V Drahotuších slaví pouť ke sv. Anně. Mše sv. před kaplí 

sv. Anny bude v 10:00 a celebruje ji P. Ladislav Sovadina 

*Změna času mše sv. se týká Partutovic – bude již v 8:30 a též ji bude 

mít o. Ladislav, nový hranický kaplan. 
 

 

Pouť ke sv. Anně v sobotu 26.7. na kolech 

Odj. z Drahotuš od fary v 7:00, od kaple v Kovářově  v 8:00. Při cestě 

zpět (dle počasí) koupací zastávka. V případě zájmu mohu vzít do Potštátu kola autem. o.R 
 

Zveme do „farního letního kina“ s občerstvením 

Do přístavku drahotušské fary jste zváni na filmy, které stojí za to a v kině je běžně 

neuvidíte. Filmové úterky mají začátky ve 20:00 a k dispozici je 50 míst u stolů s poctivou 

farní vodou a moštem; ostatní z vlastních zásob.  o.Radomír 

22.7. Pro větší slávu – o pronásledování víry ve 20.letech v Mexiku. Sloven. titulky, 140´ 

29.7. Andrej Rublev-1.díl – historický film nejen o ikonomalíři Ruska 15.st. Titulky 100´ 

30.7. Andrej Rublev-2.díl – patří k deseti nejvýše hodnoceným filmům světa.Titulky 100´ 
 

Zájemci o mailové zasílání infolistů 

Na několik adres pravidelně v sobotu večer zasílám infolist, takže není problém přiřadit 

další zájemce. Stačí nám dodat zasílací adresu na farka@antiochia.cz.  o.Radomír 
 

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

Infolist 20. 7. 2014 – 16. neděle v mezidobí farností 
Drahotuše,Partutovice,Potštát,Jezernice,Loučka,Podhoří 

 

mailto:farka@antiochia.cz


Příprava na pouť ke sv. Anně v Drahotuších 
* Ve středu 23.7.  v 15:00 prosíme ochotné ženy, které by pomohly s úklidem kaple sv. 

Anny. * V den pouti – v neděli 27.7. potřebujeme také ochotné muže o pomoc se stavbou 

pódia před kaplí sv. v 8:30. Děkujeme všem, kteří se zapojí. FARKA a farníci 
 

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

Prosíme, aby se tento týden zapisovali nejprve rodiny, od příštího týdne se mohou přiřadit 

i jednotlivci.  Pro rodiny s dětmi je dáno několik tipů, jak onu adorační (půl-) 

hodinu společně prožít. Děkujeme všem za spolupráci a zapojení. FARKA  
 

Gratulace „novopečeným“ rodičům 

Blahopřejeme varhanickým rodinám v Drahotuších a Potštátě k narozeným 

potomků Petře a Antonínovi a budeme se těšit na nové varhaníky.  o.Rad. 
 

Letní diecézní setkání mládeže Odry 29.7.-3.8. „Není dobré, aby byl člověk sám“ 
 

Kdo chce navštívit mládež sousední diecéze, podívejte se na http://www.odry2014.eu  
 

Kalendář křesťanských festivalů 

14.-17.8. SAM Orlová http://samorlova.cz ,21.-23.8. United Vsetín http://festivalunited.cz,  

22.-24.8. Otevřeno Jimramov http://jimramov.klubslunicko.cz , 13.9. Sv. Jan Session 

Frýdek-Místek http://jansession.cz,19.-21.9.Festival pod Věží Zlín http://festivalpodvezi.cz  
 

    ….. pro mě už za necelých 14 dní 

Teď jsem se vrátil ze Slovenska, kde jsem byl s ministranty a byl 

to opravdu čas příjemně strávený v Božích rukou. Podobně 

příjemně strávená by měla být i Antiochia, na kterou se chystám   

1. - 15.8. v Rejcharticích, odkud se vrátil otec Petr. Kdybyste chtěli někdo z mladých 

posílit tým, měl bych velikou radost, že můžeme spolu tvořit společenství otevřené pro tu 

vesnici. A starší bych moc prosil o modlitbu, protože tu potřebujeme ze všeho nejvíce, 

abychom mohli mluvit o Kristu s těmi, kteří se s Ním ještě 

pořádně nesetkali. Kéž vydáváme dobré svědectví. Děkuji Vám 

za Vaši pomoc. Vojta. 
 

Modlitba ke 100. výročí zahájení 1. světové války 31.7.1914 

Bože, tys nám poslal svého Syna, aby nám přinesl tvůj pokoj, a 

on za nás prolil svou krev, a tak přemohl naši lidskou zlobu. 

Proto ti s důvěrou svěřujeme naše bratry a sestry, kteří položili 

životy v bojích první světové války. Věříme, že je vysvobodíš ode 

všeho zlého a dáš jim svůj věčný mír. Prosíme tě i za ty, kteří byli hluboce zraněni 

v důsledku války jak na těle, tak na duchu. Zahlaď tyto bolestné rány. Prosíme tě za 

smíření zla, které se tímto hrozivým konfliktem zrodilo. Odpusť našim předkům a pomoz 

nám usilovat o skutečný mír. Neboť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen  

„A nyní nám, Pane, pomoz ty. Ty nám daruj mír, ty nás nauč vytvářet mír, ty nás veď k 

míru. Otevři naše oči i naše srdce a dej nám odvahu říci: Již nikdy více válku! Válkou se 

všechno zničí! Vlej nám odvahu k uskutečnění konkrétních činů, které budují mír … Dej, 

ať jsme ochotní naslouchat křiku našich občanů, kteří nás prosí, abychom proměnili naše 

zbraně v nástroje míru, náš strach v důvěru a naše napětí v odpuštění. Amen.“   

Papež František 13. 7. 2014 – v závěru modlitby Anděl Páně 
 

 

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.odry2014.eu/
http://samorlova.cz/
http://festivalunited.cz/
http://jimramov.klubslunicko.cz/
http://jansession.cz/
http://festivalpodvezi.cz/
mailto:farka@antiochia.cz
http://farka.antiochia.cz/


 

Informace k farnímu táboru „Katakomby“ Rychnov na Mor. 

*Informační dopis pro rodiče je již k dispozici na faře nebo na stránkách tábora. V každém 

případě bude zaslán přímo rodičům. Přihlášeno je již 30 dětí.  

*Setkání vedoucích nad programem tábora je možné v pátek 25.7.  večer nebo blízko 

potom.  Do té doby pošlu vedoucím program tábora. Domluvíme se i s vedoucími na 

návštěvu fary v Rychnově a všechny podrobnosti. Vojta 
 

Pouť ministrantů -„Kristových rytířů“ v Kroměříži  
Srdečně zveme všechny ministranty, rodiče ministrantů, kněze a jáhny na Arcidiecézní 

ministrantskou pouť do Kroměříže v sobotu 6.9. Veškeré informace naleznete na 

www.ministranti.info S sebou: ministrantské oblečení (nutné), sportovní oblečení, obuv, 

pláštěnku a přezůvky. P. Jiří Kupka, bis.delegát pro 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 

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


*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 

*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 


