
        

                          
  
 
 

     
 
 

 
 

Všemohoucí Bože, od tebe máme všechno dobré a v tvých 

 rukou je celý náš život; dej, ať chceme vždycky to,  

co chceš ty, a ať ti sloužíme s upřímným srdcem. 
   

1. čt.: Iz 45,1-6; 2.čt.: 1Sol 1,1-5; ev.: Mt 22,15-21 
Ž 96 

Vzdejte Hospodinu moc a slávu!  
 Po20/10 Út21/10 St22/10 Čt23/10 Pá24/10 So 25/10 Ne 26/10 

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

Slavíč 18:00 
7:50 

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

Loučka --- --- 16:30 --- --- ---  9:30 

Partutovice --- --- --- 17:00 6:45 --- 9:30 

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

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

Dnes:*Sbírka na celém světě je na misie.  Dopis národního 

ředitele PMD bude čten při bohoslužbách a můžete si jej též 

přečíst na webu v Infolistu pod tiráží.  

*v Podhoří oslaví hodovou mší sv. v 11:00 sv. Havla 

V týdnu: *Na všech ZŠ dle domluvy s řediteli škol proběhne 

školní kolo soutěže Bible a my. Témata: do 5.tř.: Mojžíš, do 

7.tř.: Marie, do 9.tř.: Josef Egyptský, SŠ: Listy ap.Pavla 

*v pondělí po mši sv. v Drahotuších bude setkání seniorů. 

*v úterý mají kněží kněžský den v Olomouci a ve středu v Soběchlebích děkanátní radu. 

*v pátek na faře v Drahotuších zveme děti do spolčátka od 16:30 

*v sobotu v 9:00 je další schůzka ministrantů na faře v Drahotuších. 

*od soboty se modlete na hřbitovech za zemřelé, na úmysl sv. otce a v milosti posvěcující 

po řádné sv. zpovědi přijímejte Eucharistii. Pomůžete tím duším v očistci. Tento čas 

mimořádných milostí spojený s odpustky přivlastnitelnými jen duším v očistci,trvá do8.11. 

Příští neděli: *Již zimní čas (o hod. spánku déle) a upraví se všednodenní bohoslužby. 

*Dětské mše sv., v Drahotuších křestní a pak v 9:15 vyjíždí autobus z Drah. na Sv. Hostýn. 

*v 15:00 ve farním kostele v Drahotuších - muzikální pásmo dětí ze Zašové: Sv. František 

Bohoslužby o „dušičkách“ 

*Pobožnosti na hřbitovech: Loučka úterý 28.10. v 15:40 na hřbitově, pak v 16:30 mše sv.; 

Neděle 2.11.: Podhoří a Potštát u P.M. – po mši sv. v 11:00; Jezernice – 14:15 na hřbitově; 

Lipná – 14:30 v kapli; Partutovice – 15:00 na hřbitově; Drahotuše – 15:00 u sv. Anny.  

*Mše sv. 2.11. budou jako v neděli a texty ze vzpomínky na všechny věrné zemřelé. Pouze 

v Loučce bude mše sv. ze slavnosti sv. Karla Boromejského a v Potštátě bude u P.Marie. 

* Mše svaté o slavnosti Všech svatých: Pátek 31.10. – 17:00 Drahotuše a Partutovice; 

Sobota 1.11. – 8:00 Loučka; 9:30 Potštát u P. Marie; 17:00 Velká (zároveň s nedělní 

platností). Poutní boh. slova ke cti sv. Karla Borom. bude v 15:30 v kapličce v Uhřínově. 

* Svátost smíření: je možná zpravidla čtvrt hod. před všednodenní mší sv.  

Infolist 19.10. 2014 – 29. neděle v mezidobí „misijní“ 
Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 

 



Srdečně zveme na volejbal dnes na faře v Drahotuších od 16hod. Zn.:Dokud počasí přeje 
 

Statistika z neděle 19. dubna 2009 / 12. října 2014   při sčítání účastníků bohoslužeb  
 

Farnost Drahotuše Jezernice Partutovice Loučka Potštát Podhoří Celkem 

Zúčastněných 166/142 66 / 51 76 / 109 54 / 41 50 / 50 50 / 57 462/450 

z toho muži 68 / 57 20 / 12 27 / 57 18 / 13 18 / 24 20 / 25 171/188 

ženy 98 / 85 46 / 39 49 / 52 36 / 28 32 / 26 30 / 32 291/262 

Děti do 15let 26 / 22 11 / 8 12 / 10 8 / 5 11 / 9 11/ 15 79 / 69 

od  70 let  50 / 37 24 / 14 12 / 17 15 / 14 5 / 11 9 / 15 115/108 

Výděl. činní  50 / 55 15 / 17 23/ 44 12 / 9 17 / 16 15 / 17 132/148 

Věk.průměr  47 / 47,4 51 / 47,3 47,3 / 50 52,5/55,3 40,6/48,1 41,5/41,1  

Sbírka (tis.) 4 / 2,2 2.6 / 0,6 2.1 / 1,1 1 /0,3 1.9 / 1,9 0,8 /0,6 12,4/ 6,7 

Jako před 5 lety, kdy byly údaje zkresleny tím, co se ve farnostech mimořádně dělo, tak je 

tomu i teď, kdy v Drahotuších a Partutovicích byly dožínky a v Jezernici a Podhoří křest. 
 

Uspávání broučků u fary v Partutovicích 

Letos bude v pátek 31.10. v 18:30. Prosím starší školáky, aby přišli na 

faru již v 16h a pak na mši svatou, po níž začneme uspávat broučky 

s předškoláky a mladšími školáky. Vojta 
 

Poděkování za dožínky v Drahotuších 

Před kostelem jsme se dělili o chléb jako první křesťané. Díky všem, kteří donesli i 

ochutnávali. Recepty budou někdy příště v IL. Krom chleba byly i koláče a zelenina. J.V.  
 

Srdečně zvou Aktivní Hraničtí animátoři 

*Studentská mše – v pá 24.10. od 19:00 v Hranicích. – P. Petr Bulvas, 19:30 mše sv. 

*Filmový večer na faře v Lipníku – film Rebelka v so 25. 10. od 16:00.  
 

Pozvánky z Jitřenky 

*Podzimní vycházka: v úterý 28. 10. Slavíč; Sraz: 10:00 - Šromotovo nám. v Hranicích, 

Návrat: pěšky přes Rybáře kolem řeky Bečvy. V Hranicích cca ve 14h.  

*Víkend pro matku s dcerou: 21. - 23. 11. - fara Velké Losiny.Příjezd: 18 /19 h, 

(možnost v 17:00 na mši svatou).  Cena: 600/matka, 500/dcera (v ceně ubytování, strava, 

materiál na tvoření, příspěvek na lektorky…). Co nás čeká? Společné výtvarné tvoření 

(Mgr. H. Heiserová), beseda o výchově pro maminky (Mgr. M.Kaňovská),  duchovní 

slovíčko, vycházka, zahrada, zábava, modlitby, biblické tance … Doporučený věk dcery je 

od 8 let výše.  Více po přihlášení. Info a přihlášky (do 10.11.) na mail: cprhranice@ado.cz,  
 

Materiální sbírka pro Ukrajinu 

Lidé na Ukrajině se v nadcházející zimě ocitají ve stavu ohrožení. Zima tam bývá krutá, 

mnohem horší než u nás. Je potřeba teplé zimní oblečení všeho druhu, rukavice, deky, 

přikrývky, spacáky, lůžkoviny, ručníky, osušky, teplé spodní prádlo, termoprádlo, ponožky 

a zimní boty. Jen věci kvalitní a vyprané! Vaše dary budeme rozdělovat ve spolupráci 

s důvěryhodnými ukrajinskými partnery. Hlav.organizátorem sbírky je charita Olomouc. 

Sbíráme v říjnu a listopadu, materiální dary lze nosit každé úterý do Char. šatníku (Purge-

šova 1399 v Hranice) od 8 do 12h. a 4. 11. také od 14 do 17 h. V Lipníku nad B.proběhne 

materiální sbírka v sobotu 8. 11. od 9 do 12 h. Mimo prov.dobu lze darované věci nechat 

v kontejneru Charity. Všem dárcům děkujeme!  Radka Andrýsková, 733 755 881. 

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/


DO PIS NÁRODNÍ HO ŘEDI TELE PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL 

Milí přátelé misií, 

když se začteme do našich starých misijních časopisů, zjistíme, jak 

důležité místo měla podpora zámořských misií a s tím spojená světová 

Misijní neděle. Tak například v roce 1937 píše z Afriky jeden misionář: 

„Stará žena, vzdálená od misií 100 km, poslala svého synka o Misijní neděli 

ke mně, aby mi přinesl 50 centimů (dnešních asi 15 Kč), to byl celý její poklad, více 

neměla. Jaká to obdivuhodná obětavost! Vidím tu černošku, jak ve své chatrči skrývá 

tento jediný svůj peníz, ukrývá jej až do Misijní neděle. Vidím, jak svěřuje svůj poklad 

synovi a ten jde do nejbližší misijní stanice celých 100 km. Těžko rozřešit otázku, čí oběť 

je větší; matčina, že obětovala všechny své peníze, nebo synova, že urazil tak dlouhou 

cestu? Takovou horlivostí musejí se povzbudit i naše srdce!“ Tolik z dopisu misionáře. Již 

tehdy byl týden před Misijní nedělí týdnem misií, během kterého se věřící modlili, 

obětovali své bolesti a přinášeli to, co na misie našetřili. 

Také tento rok žádá Svatý otec František všechny farnosti, řeholní komunity, společenství 

a každého věřícího o modlitební i finanční podporu Misijní neděle, jejíž výtěžek 

se skrze Papežská misijní díla rozděluje nejpotřebnějším v misiích. Z naší vlasti letos 

v rámci prostředků z Misijní neděle pomáháme stavět či opravovat celkem 28 kostelů, 

klášterů, biskupství, far a misijních domů. Kromě toho financujeme vrtání studní a nákup 

audiovizuální techniky, přispíváme na zajištění chodu diecézí a formaci katechistů. 

Tato naše pomoc zahrnuje celkem 49 projektů a míří do 8 diecézí v Ugandě, Zambii, 

Bangladéši a na Srí Lance. 

Kromě této sbírky Misijní neděle pomáháme letos ještě více než 63 tisícům sirotků, 

nemocných, hladových či jinak strádajících dětí ve 23 diecézích a 9 zemích. Výtěžkem 

z misijních akcí a darů hradíme totiž 80 projektů Papežského misijního díla dětí např. 

v Papui-Nové Guineji, Keni, Ugandě a na Filipínách. Například v Ugandě naše dary 

dostane 32 371 dětí v bídě, kde přispějeme k záchraně života obětem únosů a nemoci 

AIDS, budeme se podílet na zajištění nádrže na vodu, na stavbě mateřské školky a 

školních tříd, lékařské péči, chodu dětského domova a vzdělání opuštěných sirotků. Velmi 

důležitá je naše podpora studia přibližně 300 bohoslovců a provozu tří velkých seminářů 

v Keni, Ugandě a Zambii skrze Vaše dary na Dílo svatého Petra apoštola. 

Dovolte mi, abych Vám upřímně poděkoval za modlitby a veškerou podporu papežských 

misií v loňském roce, během kterého jste na světové misie, bohoslovce, chudé děti 

a mešní intence misionářům věnovali přes 30 milionů Kč. Jak je to potřebné, vidíme, když 

si uvědomíme, že denně na světě umírá přibližně 24 000 lidí hladem anebo hladem 

způsobenými chorobami. Papež František spojuje misie s radostí a připomíná, že když se 

dělíme s těmi nejpotřebnějšími, spatřujeme v nich Kristovu tvář. Odpovězme na prosbu 

Svatého otce a podpořme Misijní neděli. Prožijme radost prosté africké ženy, jež neváhala 

věnovat na misie své živobytí. Zažijme radost chudých rybářů ze Srí Lanky, kteří na 

Misijní neděli darovali svůj jednodenní výdělek. Vložme naše úsilí pod ochranu Panny 

Marie, která nás cestou misijní radosti bude ráda doprovázet. A jak radí papež František, 

nebojme se být k Pánu štědří. P. Jiří Šlégr, Národní ředitel Papežských misijních děl 

 

 



Plnomocné odpustky pro duše zemřelých, které potřebují očištění, můžeme získat od 

25. října do 8. listopadu. 

Podmínky k získání plnomocných odpustků pro zemřelé: 

1. přijetí svátosti smíření (stačí přijmout v několikadenním rozmezí). 

2. přijetí Eucharistie 

3. modlitba na úmysl Svatého otce (Otče náš a Zdrávas či jiná modlitba). 

Dále je třeba se na hřbitově pomodlit za zemřelé (stačí v duchu). 

Od poledne 1. 11. do půlnoci 2. 11. je možné tyto odpustky pro duše v očistci získat 

návštěvou 

kostela spojenou s Modlitbou Páně a Vyznáním víry. 

Předpokladem je, že pokřtěný katolík, který je ve stavu milosti aspoň po předepsaných 

úkonech, 

má úmysl odpustek získat a nemá sebemenší zalíbení v hříchu. 

 


