
        

                          
  
 
 

     
 
 

 
         

Bože, v tobě je plnost všeho dobra; vlož do našich srdcí lásku k tvému 

jménu, rozmnož naši oddanost tobě a posiluj naši vytrvalost, ať v nás 

roste a trvá všechno dobré.   
  
 

Ž 63
Má duše  

po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! 
 Po 1/9 Út 2/9 St 3/9 Čt 4/9 Pá 5/9 So 6/9 Ne 7/9 

Drahotuše 18:00 --- --- --- 18:00 Svat. 11:00 7:50 

Jezernice 17:45 Lipník 

+15:00 

--- Hranice 

8:00 
--- --- 8:00 

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

Partutovice --- --- --- 19:00 19:00 19:00 
MariaStein 

10:00 

 Potštát  --- --- 17:00 --- --- --- 15:00 
Podhoří --- 19:00 --- --- --- --- Dožínky11:00 

Sbírky na opravy ze 17. 8.: Drahotuše 3 Partutovice 1,3 Potštát 6,5 Loučka 0,8 Podhoří 1,2 

Dnes: *Požehnání pro všechny školáky  

* Děti dostanou novou knížečku SZ II a od příští neděle i nálepky do ní. 

* Bude čten pastýřský list otce arcibiskupa Jana k zahájení škol. roku. 

* Je třeba se zapsat na pouť do Jaroměřic u Jevíčka 

Úterý: Emeritní farář v Lipníku/B. - P. Jan Szczurko, má pohřeb v 15:00 u  

sv. Jakuba v Lipníku. Zemřel ve středu 27.8. ve věku 86 požehnaných let.  

Středa: Opět po prázdninách bude drahotušský kostel otevřený pro adoraci 18:30-19:00 

Sobota: *Arcidiecézní ministrantská pouť v Kroměříži – zvláště i pro nové ministranty 

*Slavnostní žehnání a otevření hasičské zbrojnice ve Velké od 15h. Pak pestrý program. 

*Mimořádně nedělní mše sv. v Partutovicích v 19h (pouť ve Spálově u PM) 

Příští neděli: *10:00 poutní mše sv., adorace a svát. požehnání na Mariastein ve Spálově. 

Pěší vychází v 7:30 z Luboměře a v 8:30 za Spálova. Hl. celebrant Mons. Martin David, 

generální vikář ostravsko-opavské diecéze. Srdečně zve P. Zdeno Vavro. 

*V Loučce a Podhoří slaví dožínky při mši sv. a v Potštátě při mši sv. mimořádně v 15h. 

Poutě a sobotní bohoslužby s nedělní platností 
* 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.  

*Sobotní mše sv.: 20.9. v 18h Středolesí a Milenov a 27.9. v 18h Slavíč 

Manželsko-rodinná dovolená doladěna termínově od večera 24.9 do pozd.večera 26.9. 

Dotek polských Tater i Pieniny čekají na zájemce Hlaste se mi během tohoto týdne. o.Rad. 
 

Zveme na volejbal na faře v Drahotuších; zatím stále začínáme v 17:00.  

1. čtení 

Jer 20,7-9 

2. čtení 

Řím 12,1-2 

Evangelium 

Mt 16,21-27 

Infolist 31. 8. 2014 – 22. týden v mezidobí farností 
Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 

 



Výuka náboženství ve šk.r.2014/15  

V Drahotuších v učebně 3.třídy 3.+4.třída v pondělí ve 12:55; poprvé 8.září,  

1.+2.třida v pondělí ve 12:20; poprvé 29.září, 5.-9.třída v pátek ve 13:40; poprvé 3.října. 

Ostatní výuky podobně jako vloni - tzn. Jezernice pondělí, Potštát a Loučka středa a 

Partutovice čtvrtek – bude během září upřesněno. Roční příspěvek na pomůcky činí 50Kč. 
 

Každonedělní nálepky pro děti – SZ(Starý zákon) II 

Děti poznají osobnosti SZ. Je vhodné, kdybyste si alespoň 1x za měsíc v rodinném kruhu 

přečetli z Bible právě o té postavě, která bude ten měsíc provázet (např. v září Gedeon). Při 

dětské mši svaté budeme na ně navazovat a bude třeba i odměna. FARKA 
 

Poděkování za tábor 

Díky všem účastníkům farního tábora s bojovým názvem „Katakomby“. 

Myslím, že jsme si ho dobře užili, nikoho nesežraly šelmy a vrátili jsme se 

plni zážitků.Chystá se potáborové setkání i video,které zážitky připomene.  
 

Živý růženec farnosti Partutovice 

V neděli 7. září se již po třetí začne točit kolo společné modlitby růžence (41. měsíc). Díky 

všem, kteří se zapojují do společné modlitby. Při vyměňování lístků se vymění i společná 

brožurka modlitby živého růžence, kde je nyní rozepsaná modlitba desátků na 5 let. Vojta 
 

Pozvánky z Jitřenky 

 Zveme na úterní odpoledne s tancem „Kavárnička pro ženy“;vždy 1x 

měs. od 17h na faře v Hranicích. Začátek tancem v kruhu (biblic. tance - 

modlitba gesty), povídání o bibl.ženách. Nejbližší: 30. 9., 28. 10., 25. 11. 

  Zveme všechny maminky, babičky, tatínky i dědečky na Modlitební 

triduum hnutí Modlitby matek a Modlitby otců 26. – 28. září vždy v 17:30 v kostele 

v Hranicích. Na nedělní modlitby vezměte i své děti!!! Po skončení setkání na faře! Přijďte 

se pomodlit s námi, připojte se k velké rodině modlících se matek a otců!!! 

 Zavíráme léto - víkend pro rodiny: koná se v Rajnochovicích od 5. do 7. září. 
Ubytování:v chatkách (300/dospělý, 100/dítě od 6 let), 2 pokoje s příslušenstvím ve větší 

chatě (300/dospělý, 160/dítě bez rozlišení věku). Stravování: z vlastních zásob, příp. oběd 

v restauraci. V ceně:ubytování, pronájem společných prostor… Program:výlety do přírody, 

hry, sport, večerní zábava, beseda pro rodiče, duchovní program…Přihl. do konce srpna! 

 Večer pro manželství: ve středu 17. 9. od 17 h. Hlídání dětí nutno nahlásit předem. 

 Víkend pro matku a syna: ve W-fit klubu v Lipníku/B od pátku 19. 9. do 21. 9. Součástí 

víkendu je účast Na jednom laně. Zaměřeno na zajímavě strávený čas matky se starším 

synem. Program sportovního rázu, (turistika,  sebeobrana, noční prohlídka hradu Helfštýn), 

věnujeme ovšem čas i vzájemnému sdílení, zamyšlení nad radostmi a úskalími výchovy 

chlapců a vzájemnému vztahu. Cena: 400/os - v ceně: ubytování (W-fit centrum), strava 

kromě obědů, vstupné na hrad a přísp. na lektorné na akci Na jednom laně. Přihl. do 15. 9.  

 Na jednom laně: v lomu Gabrielka v neděli 21. 9. od 13h. Přijďte si to vyzkoušet, jaké 

to je být "na jednom laně"–50 Kč/dospělý, 30 Kč/dítě, 120 Kč/rodina. Předp.konec do 18h. 

 Beseda pro rodiče: ve čtvrtek 25. 9. v 17 h. Přijede lektorka KER z Olomouce Magda 

Mečkovská s tématem "Hodný versus zodpovědný rodič" 

 Pravidelné: pondělí a středa od 8:30 klub maminek(od 3.9.) ...www.hranice.dcpr.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 

http://www.hranice.dcpr.cz/
mailto:farka@antiochia.cz
http://farka.antiochia.cz/


PASTÝŘSKÝ LIST NA ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014 

Drazí manželé, 

dnes, na začátku školního roku v Roce rodiny, bych se rád obrátil především na ty z Vás, kteří 

vychováváte děti. V tyto dny mimořádně poutají Vaši pozornost především děti, které jdou 

poprvé do školy, nebo začínají na nových školách. Školy jsou Vašimi velkými pomocníky při 

přípravě Vašich dětí do života. Počítejte s tím, že k úspěšnému vzdělávání Vašich dětí je potřebná 

souhra rodičů a učitelů. Pokud nějaké nedorozumění vyústí v boj mezi rodiči a učiteli 

prostřednictvím dětí, vždy to ublíží především dětem. Proto je dobré být v častém kontaktu 

s učiteli a zároveň se zapojit do školských rad, které mohou mít vliv na tvorbu školských programů i 

v oblasti mravní výchovy. Zajímejte se o to, co se děti učí v tak zvané výchově ke zdravému 

životnímu stylu či v sexuální nebo rodinné výchově, a nedovolte, aby někdo zaštítěný autoritou 

školy Vašim dětem bral zdravé křesťanské zásady mravního života. K povinnostem rodičů patří 

křesťanská výchova dětí. Jejím cílem jsou děti vychované v samostatné a odpovědné lidi, dobří 

křesťané. Není to úkol lehký, ale když se podaří, je to nejlepší vysvědčení rodičů. Nikdo nedá, co 

sám nemá, říká stará moudrost. Nejvíc to asi platí o učitelích a vychovatelích. Jiní říkají: To, co jsi, 

křičí tak hlasitě, že neslyším to, co říkáš. I rodiče vychovávají především tím, co jsou, co mají v 

sobě, co vyzařují, jaké prostředí vytvářejí. Malé dítě mnohému nerozumí, ale vnímá a pamatuje si. 

Přebírá vzorce jednání. Největší díl výchovy se zvládá v předškolním věku, včetně výchovně 

významné doby ještě před narozením. Harmonie manželů, pokoj a radost, ale i kázeň a řád, stejně 

jako důvěrný život s Bohem v době, kdy se čeká narození dítěte, jsou nezaplatitelnou investicí 

do budoucnosti dítěte. Myslíme-li na dědičnost, musíme připomenout, že výchova 

už od útlého dětství a pak práce na sobě se vyplatí v dalších generacích. Při výchově dětí nejde o to, 

abychom z nich vychovali naše kopie či bezchybné stroje, ale abychom jim vštípili smysl pro 

odpovědnost, řád a spravedlnost, sociální návyky, ohled na druhé, schopnost se rozdělit a nesobecky 

pomáhat (to se daří nejlépe v početnější rodině), ochotu pracovat na sobě, umět přijmout prohru a s 

vytrvalostí a trpělivostí znovu začínat. Jestli se v náboženské oblasti podaří vybudovat upřímné 

přátelství dětí s Bohem a vzbudit v nich touhu líbit se mu, podařilo se nám to nejdůležitější. 

Křesťanští rodiče nechají své děti pokřtít co nejdříve. Ke křtu vyberou kmotry, kteří jim 

pak budou pomáhat s náboženskou výchovou dětí. Proto to mají být katolíci, kteří jsou 

nejen pokřtění a biřmovaní (teprve biřmováním se získává právo na kmotrovství), ale 

také podle víry žijící, aby mohli být dobrým příkladem. Dobří kmotři cítí za kmotřence 

odpovědnost, a kdyby se s rodiči něco stalo, jsou ochotni se o děti postarat. Rodiče zajistí 

náboženskou výuku svých dětí, která se nabízí na farách nebo ve školách. Jeden či dva roky 

náboženství dětem ovšem naprosto nestačí. Náboženství je důležité ve všech ročnících základní i 

střední školy. K formaci patří i zapojení do církevního společenství. Rodiče zodpovídají za přípravu 

ke svátosti smíření (zpovědi), eucharistie (svatého přijímání) a biřmování, i když to je už svátost 

křesťanské dospělosti a mladí by se pro ni měli rozhodnout svobodně. Kněz či katecheta připravující 

a učící děti nemůže svůj úkol zvládnout dostatečně, pokud s ním nespolupracují rodiče svěřenců. 

Zanedbání náboženské formace dětí je nejen proviněním proti slibu rodičů při křtu dětí, ale 

především je to provinění proti dětem. Tak se proviňují i rodiče, kteří po prvním svatém přijímání 

přestanou děti posílat do náboženství. Tam, kde je dostupná církevní škola, by měli rodiče 

upřednostnit poslání dětí do tohoto prostředí, které nejen vzdělává, ale také pomáhá 

křesťansky vychovávat. Poslechněte si, co mi píší o své víře mladí biřmovanci: Žiju v rodině, kde 

jsou všichni věřící, a tak se mi dostávalo neustálého přílivu víry. Když jsem byla malá, seděla se 

mnou u postele každý večer maminka a učila mě různé modlitby. Každou neděli jsme chodili 

společně do kostela a já si uvědomila, že nejde o povinnost, ale o radost být s Bohem. Jiný píše: 

V dětství se mi líbily především dětské mše a roráty, dnes mě oslovuje především adorace 

Nejsvětější svátosti. Jiný vzpomíná na babičku, která byla pro celou rodinu něco jako vzor 

křesťanství. Důležitou zkušenost má jiný mladík: Rodiče mě nikdy nenutili modlit se a chodit do 

kostela, spíš se mě snažili navést na správnou cestu, abych to chtěl sám. Za ty, kterým pomohlo 



ministrování či zpěv ve schole, uveďme aspoň jednu: Když jsem začala chodit do scholy, najednou 

jsem se do kostela těšila. Teď, když jedu ze školy domů autobusem, vystupuji o zastávku 

dřív a zastavuji se na chvilku v kostele, abych poděkovala za celý den. A za studenty 

církevních škol: Musím se přiznat, že na církevní školu se mně moc nechtělo, zvlášť když 

budu ještě i na církevním internátu. Bála jsem se, že si na to nezvyknu. Ale je to jinak. Jenom 

díky tomu jsem se přiblížila o kousek k Bohu. Náboženský vztah dětí se nejlépe vytváří příkladem 

rodičů. Zkušenost dobrého, spravedlivého a milujícího otce je potřebným základem pro správnou 

představu dítěte o Bohu Otci. Dítětem obdivovaný otec, který při modlitbě pokorně klečí před 

Bohem, nejlépe učí o velikosti Boha. Mateřská láska a péče odhaluje Boží lásku a pomáhá objevit 

Matku Boží, Pannu Marii. Rodiče, kteří už nikdy nepřipomínají, co jednou odpustili, připraví 

děti k pochopení a přijetí osvobozujícího odpuštění hříchů od Boha. Výchova k vděčnosti 

za odpuštění zavazující k upřímné snaze nevracet se ke starým chybám, nejlépe vede ke 

správné zpovědní praxi. Takto vedené dítě si neutvoří představu, že se stačí vyzpovídat 

a může se hřešit dál. Snaha rodičů poslouchat Boha ukazuje dětem, že poslušnost není 

jen pro malé děti. Když děti vidí, že se rodiče chtějí líbit Bohu, který jim vidí do srdce, nenaučí 

se poslouchat jen naoko, nebo jen tak, aby nebyly přistiženy. Když děti vidí rodiče 

u zpovědi, pochopí, že i autorita je chybující, ale stále usiluje o nápravu. Výchova dětí je věcí obou 

rodičů, proto se považuje za samozřejmé, že do manželství vstupují dva věřící stejné víry. Jako 

výjimku, kterou může udělit biskup, církev připouští sňatek s nekatolíkem, pokud jsou dostatečné 

záruky pro katolickou výchovu dětí, ale upozorňuje na náročnost takového úkolu. Stabilní rodina 

může mít oporu v širším příbuzenstvu a kruhu přátel. Významný je i mezigenerační vztah rodičů a 

prarodičů. Podle toho, jak se chovají rodiče ke svým rodičům, si děti dělají představu o svém 

budoucím vztahu k rodičům v dospělosti. Drazí rodiče, Vaše úkoly nejsou snadné, ale jsou krásné. 

Modlím se za Vás a stejně tak prosím o modlitbu za Vás všechny, kteří nevychovávají své vlastní 

děti. Z Vaší dobré výchovy dětí bude mít užitek celá společnost, i my. Proto Vás rádi podpoříme. 

K tomu Vám a celým rodinám ze srdce žehná arcibiskup Jan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 
Mons. Josef Hrdlička, biskup – duchovní život varhaníka 
MgA. Hana Kučová, Ostrava – individuální hra na klavír 
Jan Gottwald, Olomouc – individuální hra na varhany 

mailto:farka@antiochia.cz


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 

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


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 


