
        

                          
  
 
 

     
 
 

 

                 Bože, tys připravil všem, kdo tě milují, dary větší, 

než jsme schopni si představit; vlej nám do srdce vroucí lásku, 

abychom tě milovali za všech okolností a nade všechno,  

a tak abychom dosáhli toho, že se na nás vyplní tvá zaslíbení, 

převyšující všechny lidské tužby. 
  

1. čtení 2. čtení Evangelium 

Iz 56,1.6-7 Řím 11,13-15.29-32 Mt 15,21-28 
  
 

Ž 67Ať tě, Bože, velebí národy, ať 

tě velebí kdekterý národ. 
 So 23/8 Ne24/8 Po25/8 Út 26/8 St 27/8 Čt 28/8 Pá29/8 So 30/8 Ne31/8 

Drahotuše 
Radíkov 

19:00 
7:50 18:00 7:40 --- --- 18:00 

Slavíč 

18:00 
7:50 

Jezernice 13:30 8:00  --- --- 17:45 --- --- 8:00 

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

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

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

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

 

* v Potštátě u Panny Marie slaví poutní mší sv. v 11:00, dále pak v Milenově mší sv. ve 

14:00 a v Kovářově pobožností ve 14:30. Žalm ze Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie:  

Po své pravici máš královnu ozdobenou ofirským zlatem. 
*Při poutní mši svaté v Potštátě u Panny Marie bude pokřtěn Antonín Maxmilián Jahn. 

*Je pravidelná sbírka na opravy; Pán Bůh zaplať za vaši vnímavost pro potřeby farnosti. 

*Děti, které se přihlásily na farní tábor, přijedou na faru do Drahotuš kolem 13:30, pak 

společně odjíždíme vlakem do Rychnova na Moravě. FARKA 

* Farnost a Městys Velký Újezd vás zve na Hodový koncert duchovní hudby dnes v 17.00 

Vstupné dobrovolné bude věnováno na opravu věže kostela. František Tomek 

Ve všední dny tohoto týdne  (18.-22.8.) * nebudou slaveny mše svaté. S potřebami 

zaopatřování a pohřbu se obracejte na kněze v Hranicích, tel. 581 601 667 

*v sobotu 23.8. ve 13:30 zveme do Jezernice na slavnou dožínkovou mši sv. 
 

V neděli 24.8. – 21. v mezidobí 
 

*V Potštátě ve far.kostele slaví patrona, sv. Bartoloměje, mší sv. v 11:00 

*Ž 138 Hospodine, tvá dobrota trvá  

na věky, dílo svých rukou neopouštěj! 
 

Svatební ohlášky – věrnost před Bohem si slíbí 

*v Drahotuších 6.9. v 11h  Roman Ševčík z Nevšové a Markéta Těšíková z Drahotuš 

*v Partutovicích 27.9. ve 12h  František Liška z Nejdku a Jana Hynčicová z Partutovic 

Infolist 17. 8. 2014 – 20. a 21. týden v mezidobí farností 
Drahotuše,Partutovice,Potštát,Jezernice,Loučka,Podhoří 

 



Slavnostní otevření hasičské zbrojnice ve Velké 

SDH ve Velké a město Hranice vás srdečně zvou v sobotu 6.9. od 15h – slavnostní nástup, 

položení věnce, žehnání, otevření a prohlídka zbrojnice; 15:30 ukázky požárního útoku 

mladých hasičů, vyprošťování osoby z vozidla a historického zásahu, táborák a 21:30 

ohňostroj u sokolovny.K tanci a poslechu hraje hustopečská Nejistota. Bohaté občerstvení.  
 

Blíží se arcidiecézní ministrantská pouť v Kroměříži 

Srdečně zvu všechny naše ministranty v sobotu 6.10. na celý den do Kroměříže. Potřebuji 

zjistit zájem, protože je třeba se na tu pouť přihlásit a také si opatřit speciální oblečení 

k tématu této ministrantské pouti. Po dovolené rád řeknu podrobnosti zájemcům. Vojta 
 

Školákům a jejich rodičům 

* V neděli 31.8. si děti mohou vzít aktovky do kostela k požehnání jejich učení.  

* Děti ve farnosti Drahotuše a Potštát, které se budou připravovat na 1. svaté přijímání 

zahájí výuku náboženství již ve 2. školním týdnu, ostatní až ve 4. Více 31.8. o.Radomír 
 

Mariánské večeřadlo ve Špičkách 

V pondělí 18.8. jste zváni od 15:00 na faru k modlitbě chval, díků, růžence, bratrskému 

sdílení a v 17:30 ke mši svaté s o.Vladimírem a k adoraci. Můžete přijít i na chviličku, 

předpokládaný konec je ve 22:00, občerstvení ze společných zásob. Jaroslava Vyhnánková 
 

Arcidiecézní pouť rodin a učitelů na Sv. Hostýně 

Srdečně zveme rodiny a pedagogy na Arcidiecézní pouť rodin a učitelů, která bude 

vyvrcholením roku rodiny v naší arcidiecézi. Uskuteční se v sobotu 30. 8. Poutní mše sv. 

na venkovním pódiu v 10h, hlavní celebrant arcibiskup Jan Graubner (zpěvem a hudbou 

doprovodí skupina Paprsky).Bližší info na plakátech a v Oldinu č7-8 
 

V neděli 7.9. pouť ke Kostelíčku, ve Spálově-Skále a dožínky  

* v 10:00 je poutní mše sv. u Kostelíčka v Hranicích 

* v 10:00 je také ve Spálově.  Průvod od kostela sv. Jakuba začíná 

v 8:30. Aby byla umožněno účastnit se jí, bude v Partutovicích mše 

sv. již v sobotu 6.9. v 19h a v Potštátě v neděli 7.9. v 15h dožínková. 

* V Loučce a Podhoří budou při mši svaté slavit dožínky.  

 

Další poutě k naplánování 

* V sobotu 13.9. plánujeme pouť autobusem nejen na Kalvárii u Jaroměřic u Jevíčka. 

* V neděli 14.9. slaví ve Velké Povýšení Sv. Kříže mší sv. v 15:00. V Jezernici a 

v Partutovicích bude po mši sv. průvod k misijnímu kříži a krátká pobožnost. 

* V neděli 28.9. slaví všechny farnosti Slavnost sv. Václava. V Radíkově bude poutní mše 

sv. v 15h a také možnost plnomocných odpustků. 

                         *V sobotu 4.10. pěší pouť z Drahotuš (6:15) na Sv.Hostýn. 
                           

                    Vojtovo poděkování za Antiochii 

Díky všem, kteří si vzpomněli v modlitbách. Na té letošní v Rejcharti-

cích bylo zvlášť vidět, jak Pán žehná. Setkali jsme se s mnoha dobrými 

lidmi a dařilo se ukazovat jim dobro, bylo méně příležitostí ke zlému.  
 

Manželsko-rodinná dovolená 

Dotek polských Tater i Pieniny čekají na zájemce s dětmi i bez nich od 

večera 24.9 do 27.9. Hlaste se u mne či u Ríši Uřinovského (737972691). o.Radomír 
 

 

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:farka@antiochia.cz
http://farka.antiochia.cz/


 

 

Sklenice na zavařování 

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 

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 

 

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: 

mailto:farka@antiochia.cz


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 

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


*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 

*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 


