
I.-  Jer 38, 4-6 
II.- Žid 12,1-4 

Ev –  Lk 12, 49-53 

  

 

Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal Ducha 

svého Syna a přijal jsi nás za vlastní; a proto k 

tobě smíme volat jako k Otci: upevni, co jsi v nás 

započal, abychom se mohli ujmout zaslíbeného dědictví.  

 

Ž 40 Hospodine, na pomoc mi pospěš!  

Dnes: od této neděle po dobu opravy cesty Olšovec - Partutovice se 

mění bohoslužby v Potštátě na 9:30 a Partutovicích na 11:00 

*Slaví se četné poutě k Nanebevzetí Panny Marie 
Ž 44 Po své pravici máš královnu 

ozdobenou ofirským zlatem 
*V našich farnostech v Potštátě, v kostele Panny Marie mší sv. pozor – 

v 9:30, v Kovářově pobožností ve 14:30 a v Milenově mší sv. ve 14:30  

*V okolí v Jindřichově, Soběchlebech a Špičkách – nejblíže 

v Hranicích u Kostelíčka a to mší sv. v 10:00 (která pak není ve farním kostele!) 

*Na Sv. Hostýně slaví hlavní pouť mši sv. v 10:15 o. biskup Josef a stejně tak zítra. 

*o. Radomír odjíždí na řádnou dovolenou. Mše sv. budou bývat ve čtvrtek v Partutovicích 

a pátek v Drahotuších. S naléhavými potřebami se obracejte na o. Petra do Jezernice či na 

kněze v Hranicích; bude-li přítomen br. Vojtěch v Drahotuších, rád zprostředkuje. 

Nanebevzetí P.Marie *v Potštátě u Panny Marie v 10:00 s táborníky. 

* malá pouť u P.Marie ve Skále – v pondělí 15.8. v 18h mši sv. slouží P.Z.Czendlik. Pak 

jste zváni na neformální setkání s o.Zbigniewem v „Kolibě“. P.Z. Vavro 

* v Lurdech v podvečer slouží o.Radomír mši sv. za všechny své farníky 

* v sobotu si slíbí v Partutovicích lásku, úctu a věrnost snoubenci Filip 

Sendler ze Spálova a Alžběta Remešová z Partutovic. Kéž jim Pán žehná. 

Příští neděli 21.8.: *Sbírka bude věnována na potřeby farnosti 

*Texty: Iz 66, 18-21; Žid 12,5-13; Lk 13, 22-30 
Ž 117

JDĚTE DO CELÉHO SVĚTA A HLÁSEJTE EVANGELIUM 
 

*v Potštátě jste zváni na hodovou mši sv. v 9:30 ke cti sv.Bartoloměje  
Ž 144

AŤ TVOJI ZBOŽNÍ, HOSPODINE, VYPRAVUJÍ O SLÁVĚ TVÉ VZNEŠENÉ ŘÍŠE 
Manželská dovolená 31.8.-3.9. 

Zvu manžely či rodiny do východních Čech. Ještě je místo pro 7 osob.  o. Radomír 
 

Táborák na zahájení školního roku - zveme rodiče a děti  
ÚT 30.8. v 17:30 v Drahotuších a NE 4.9. v 17:30 v Partutovicích. o. Radomír a Vojta 

  Út 16/8 Čt 18/8 Pá19/8 So20/8 Ne 21/8 Čt 25/8 Pá26/8 Ne 28/8 

Drahotuše +14:00 --- 18:00 Slavíč18:00 7:50 --- 18:00 7:50 

Partutovice Po 15/8 18:30 --- SVAT.11:00 11:00 18:30 --- 11:00 

Potštát PM10:00 --- --- --- HODY9:30 --- --- 9:30 

Infolist 14. a 21.srpna 2016 – 20./21. neděle v mezidobí   
farností Drahotuše, Partutovice a Potštát 



Farní pouť do Skočova, Wadovic aKrakova 

Se zastávkami v rodištích sv.Jana Sarkandera, sv. Jana Pavla II. Ve 12:30 se zkusíme sejít 

ke mši sv. v Krakově-Lagievnikách a pouť zakončíme pobožností v 15:30 na Jasné Hoře. 

Předpokládaný odjezd je v 7hod a návrat mezi 19.-20.hod. Jídlo a pití s sebou. Cena 300/ 

děti 200Kč. Jako doprovod pojede s námi o.Pavel Bylinsky. Zapisujte se v kostele na při-

pravené papíry do 31.8.; pojede jen 1 autobus. 4.9. pak bude upřesněna trasa odjezdů. o.R. 
 

United–multižánrový křesťanský festival 18. –20.8. Vsetín  
–koncerty zahraničních i domácích hudebních skupin, diva-

delním představením, filmy, semináře a  bohoslužby, prostory 

pro modlitby a služba duchovního poradenství.Místo konání:  

Dolní náměstí a prostory veřejných budov (Dům kultury, So-

kolovna, Zasedací místnost MěÚ aj.)…www.festivalunited.cz 
 

Pozvánky z Jitřenky 

 „náctiletí“ i starší - Den pro tebe aneb toulky za kulturou  - úterý 30. 8. od 9 do 16 h. - 

fara Hranice a okolí – krátké seznámení s tématem i mezi sebou, program v terénu, 

výstavy, beseda, tvoření – tisk na textilní tašku, korálkové šití. S sebou ukázky své tvorby  

(korálky, obrázky, háčkované věcičky… cokoliv čemu se věnujete). Oběd zajištěn. 

Příspěvek na oběd a materiál – 120 Kč, Závazné přihlášky do 26. 8. cprhranice@ado.cz 

Klíč ke zdravým vztahům s dětmi: Kurz vždy ČT od 17:30 - 22. 9.; 6.,13. a 20. 10. 

Cílem je posílení rodičovských kompetencí, zamyšlení se nad naším přístupem a 

způsobem komunikace s dětmi, veden interaktivně, součástí jsou testy k určení různých 

typů našeho jednání ve stresových situacích, návrhy na možná řešení nevhodných 

stereotypů. Pro stálou skupinu rodičů povede Ing. Pavel Mečkovský M.A., lektor a 

poradce v oblasti rodiny a manželských vztahů, zakladatel hnutí pro muže SAM 

(Společenství Aktivních Mužů).   Cena celého kurzu 500/pár, 400/jednotlivec  
 

P. Engelmar Hubert Unzeitig „Anděl z Dachau“ - rodák z Hradce nad Svitavou  

Bude blahořečen v sobotu 24.9. ve Würzburgu. Tento mučedník a 

katolický kněz  *1.3. 1911 v chudé děl. rodině v Hradci n/S (Greifendorf), 

byl pokřtěn (Hubert) ve far. kostele sv. Kateřiny a u 1.sv. přijímání (pozn.. 

r. 1994 a 1999 zde byla Antiochia), ve Svitavách biřmování. 1928 odešel 

k marianhillským misionářům do Reimlingenu (jm. Engelmar). 1939 ve 

Würzburgu kněž. svěcení a v Hradci n/S primici.  Posledním místem se 

mu stala Zadní Zvonková (Glöckelberg). Po tamním udání za výroky proti 

nacis. režimu se v r. 1941 se ocitl po vazbě v konc. táboře Dachau mezi 3tis. duchovními 

růz.vyznání. Pomáhal ruským zajatcům nakaženým tyfem. Uměl česky, francouzsky, 

italsky a části Bible překládal do ruštiny. Nakazil se tyfem a 2.3.1945 zemřel. Pro jeho 

pověst bylo tělo spáleno zvlášť a urna s ostatky propašována z koncentr. tábora. Od r. 1968 

je v chrámu marianh. mis. ve Würzburgu. Oslavy v rodném kraji: NE 25.9. v 8:00 mše 

sv. + Te Deum  v Hradci n/S a 10:00 mše sv. + prezentace zvonu Bl.Engelmar ve farním 

kostele ve Svitavách; hl. oslavy: SO 8.10. 10:00 ve far. kostele ve Svitavách – mše sv. a 

svěcení zvonu – Mons. Pavel Posád, SO 19.11. v 10:30 v Hradci n/S – mše sv. a žehnání 

interiéru – arcib. Jan, v prosinci vitráž Beatus Engelmar v kostele sv. Josefa ve Svitavách. 
 

 
 

 

 

farka@antiochia.cz; web: http://farka.antiochia.cz ; fara: 581 616 139, 

o.Radomír 731 626 515, o.Petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 

http://www.festivalunited.cz/
mailto:cprhranice@ado.cz
mailto:farka@antiochia.cz;%20web:%20http://farka.antiochia.cz


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Zažili jste něco, co vás překvapilo, něco tajemného, neskutečného?  

Nabízíme vám příležitost, podělit se s ostatními o svůj zážitek formou vyprávění. Kulturní 

rada Orla vypsala literární soutěž na téma „(NE)skutečných příběhů“. Svoje příspěvky 

může poslat každý, ať už je členem Orla, či nikoliv. Soutěž je také vypsána pro všechny 

věkové kategorie. Minimální rozsah A4, velikost písma 11. Nezapomeňte uvést, svůj věk, 

jméno a adresu. Uzávěrka je 30. září. Své příspěvky posílejte na email: KR@orel.cz 

 
 

Změna způsobu příjmu TV Noe 

Od 1.7. 2016 je televizi Noe přidělována na satelitu nová frekvence, z níž bude šířena v 

DVB-S2 v kódování MPEG4. Všichni, kdo přijímají televizi Noe na satelitu, musí své při-

jímače přeladit na tuto novou frekvenci. Doporučujeme spustit automatické vyhledání pro-

gramů. Někteří majitelé starších přijímačů si budou muset vyměnit svůj přijímač za nový. 
  

. 
 
 

  
 

   

Sobotní mše sv. z nedělní platností o prázdninách v 18h  a prázdninové poutě 

2.7. Velká; 16.7. Milenov, a v 19h Středolesí; 23.7. Radíkov a 30.7. Slavíč 

Poutě: Ne 3.7. ve 14:30 – Kyžlířov – pobožnost k Navštívení PM; Ne 17.7. v 7:50 

v Drahotuších výročí posvěcení kostela (út 19.7. den vysvěcení) a také již v Boškově 

poutní ke sv. Marii Magdaleně v 11:00 místo Potštátu; Ne 24.7. již v 8:30 v Partutovicích 

– výročí posvěcení kostela (den výročí) a v 10:00 v Drahotuších u sv. Anny; Ne 31.7. – 

adorační den farnosti Drahotuše. Mše sv. v 7:50, po mši sv. adorace, od 9:00 do 17:00 

adorační služby a v 17:00 svátostné požehnání. 

Srpen: So 6.8. v 18h Velká; 13.8.Středolesí; 20.8.  Radíkov a 27.8. Slavíč.  

Poutě: Ne 7.8. v 7:50 v Drahotuších ke sv. Vavřinci; Ne 14.8. k Nanebevzetí Panny Marie 

v 11:00 v Potštátě u Panny Marie, ve 14:30 v Kovářově – pobožnost a v 15:00 mše sv. 

v Milenově; Ne 21.8. v 11:00 ve farním kostele v Potštátě ke sv. Bartoloměji 
 

Dovolená o. Radomíra 

1.-2.7. – Bečva;7.-9.7. ChO Brno; 18.-22.7. – Cyklopouť Číhošť-Sv.Hostýn; 1.- 6.8. – 

Farní tábor v Charvátech; 8.-10.8.- ministranti, 15.-27.8. - Antiochia Dlouhá Loučka 
 

Dík všem, kteří přišli,či něco připravili-darovali, neboť tak přispěli k mé pohodové oslavě.o.R 

mailto:KR@orel.cz


Návštěvy nemocných 

Obvyklé měsíční návštěvy začnou opět před 1.zářiovým pátkem. Pochopitelně jakékoliv 

potřeby návštěvy kněze při své dostupnosti velmi rád vykonám. o.Radomír 
 

Sklenice na faře v Drahotuších 

Malé ale i 0,7l sklenice jsou ve velkém množství k odebrání na faře v Drahotuších.o.Rad. 
 

Prázdninový pořad bohoslužeb a jiné fungování 

*V Drahotuších je volný ve všední dny skoro celý půlrok (občas i neděle). Na tuto 

drahotušskou zvláštnost už jsme si „museli zvyknout“. Zapisujte si, prosím, mše sv. Je to 

třeba i k plánování bohoslužeb, které budou o prázdninách trochu jinak.  

*Rozpis úmyslů mší svatých pro všechny farnosti v době prázdnin bude k dispozici na 

farních nástěnkách a na blogu, pravidelný týdenní bude vždy aktuální, proto bedlivě 

sledujte pořad bohoslužeb, abyste nepřišli na mši sv., která nebude nebo bude jindy. 

*Také, jako vždy, prosím o příspěvky do Infolistu nejpozději ve čtvrtek před nedělí. O 

prázdninách funguji taky trochu jinak, tedy o víkendech zcela výjimečně. Vojta 
  
 

Letní duchovní obnova pro děvčata od 18 let  „Já v tvé milosrdenství doufám…“ Ž 13,6  

8. -12. 8. – u Mil. ses. sv. Kříže Kroměříž. s.M. Beata Zemanová dokromeriz@gmail.com  
 

 

Pozvánky z Centra pro rodinný život Olomouc 

Pouť rodin z Bystřice p.H. k bráně milosrdenství na Sv. Hostýně  - v mimořádném 

Svatém roce milosrdenství využijte přítomnost Svaté brány na tomto poutním místě. 

Uskuteční se v sobotu 27. 8.  - “Přijďte společně poděkovat Matce Boží za její ochranu a 

pomoc v době prázdnin a vyprosit si potřebné milosti pro nadcházející školní rok… Nechte 

se obejmout Božím Milosrdenstvím!” Na co se poutníci můžou těšit? 8.00 pouť (od brány 

hřbitova v Bystřici pod H.); 10.15 Poutní mše svatá (venkovní pódium) - hlavní celebrant 

Mons. Jan Graubner ; 12.45 Loutkové divadlo Dana Taraby pro děti (sál poutního domu 

č. 3 - 2. patro); 13.00 Přednáška Mons. Jana Graubnera (Jurkovičův sál) 14.00 P. Pavel 

Šupol: „povídání pro náctileté“;14.00 Cesta pro rodiny „s průchodem Svaté brány” 

(začátek před bazilikou na schodišti, stanoviště podél „horní+cesty“) 14.00 stanoviště plné 

her a soutěží pro děti na téma skutky milosrdenství (louka za pódiem) - odměny, zmrzlina 

pro děti zajištěna; 15.00 modlitba Růžence nejen pro prarodiče, adorace dětí a rodičů (v 

bazilice P. Marie) Duchovní správa na Sv. Hostýně, Matice SH a naše CPRŽ 

Ženy na pouti ke studni života - letní pobyt pro ženy v různých životních situacích 

Letní pobyt ve Velkých Losinách. Je určen pro vdané, svobodné, rozvedené a ovdovělé 

ženy, které se setkaly, nebo setkávají na své cestě s různými těžkostmi (např. problémy v 

práci, v rodině,  s dětmi, nebo po prodělané těžké nemoci či po úmrtí někoho blízkého a 

pod.) Začátek je ve středu 20. 7. večer, závěr neděle 24. 7. odpoledne. Po celou dobu 

setkání je přítomen kněz. Dopoledne a večer jsou zařazeny přednášky odborníků, po nich 

setkávání v menších skupinách se zamyšlením nad předneseným tématem. Pro bližší 

informace: Marcela Řezníčková, e-mail:  reznickova@arcibol.cz, tel. 587 405 250-1. 

Víkendový seminář pro snoubenecké páry – 16.-18.9. na Sv. Hostýně 

Vizte http://www.rodinnyzivot.cz/soubor/PLAK-vikend-pripravy-manz-podzim-2016.jpg 

„Návrat starší dcery do domu marnotratného Otce“ – duch. obnova ženy/dívky 18-35  
 

15. – 19.8., povede P. Josef Slezák, info www.vincentky.cz Sestry sv. Vincence Kroměříž 
 

Spirituální dimenze člověka – zdraví je dar 

mailto:dokromeriz@gmail.com
http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/2
http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/3
mailto:reznickova@arcibol.cz
http://www.rodinnyzivot.cz/soubor/PLAK-vikend-pripravy-manz-podzim-2016.jpg
http://www.vincentky.cz/


Brněnská akademie třetího věku a Biskupství brněnské pořádají tyto vzdělávací kurzy 

v pátky od 23.9. ve 14 denních intervalech do 5.5. 2017, zač. vždy 13:30/15:00. Bližší 

informace a přihlášky: www.bioetika.cz 
 

XXXVI. pěší pouť z Krakova do Čenstochové „Nový život v Kristu“ 

5. – 12. 8.; průměrná denní trasa: 25 km bez ohledu na počasí. Cena 1500Kč (pro studenty 

1300Kč), přihlášky do 20.7., odjezd i návrat Přerov nebo Olomouc (upřesní se).  

P. Jan Šimoník, Žeravice 103 jansimonik@seznam.cz 776 060 825 www.kyjov.farnost.cz  
 

  
 

Děkanátní kalendář na rok 2017 

Děkuji moc za všechny dosud zaslané materiály, avšak zatím jich není mnoho, proto 

prosím, kdo máte nějaké fotky z výzdoby kostelů či kaplí, zapůjčete je či pošlete během 

tohoto týdne. Děkuji za spolupráci. Vojta 

Pane, zpomal trochu, nestačím 
 

Ježíš nám dal eucharistii jako pokrm na cestu. Neustále hovoříme o tom, že máme kráčet 

životem s Ježíšem. Jenže být Ježíšovým učedníkem a následovat ho po celý život může byt 

náročné a obtížné. Občas mu říkám: „Můj Pane, běžíš moc rychle, zpomal trochu, já ti 

nestačím. Sotva popadám dech.“ Ale Pan mi odpovídá: „Jen pojď, přidej.“ Sv. Augustin 

obohatil vnímání eucharistie touto úvahou: když jíme obyčejnou stravu, jídlo se v našem 

těle mění a stává se jeho součástí. Z jídla se tedy stává mé tělo a má krev. Když ale 

přijímáme Ježíše v eucharistii, účinek je naprosto opačný. Pokrm, jimž je eucharistie, 

se nestává součástí mého těla, ale Ježíš mě proměňuje v sebe. Když přijímám eucharistii, 

měním se v Ježíše. Přijímáním eucharistie se stale vice uskutečňuje to, o čem píše sv. 

Pavel: „Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus“ 

Modlitby za kterékoliv z rodin v obcích našich farností 

Dnes po mši sv. byly požehnány krabičky se jmény rodin jednotlivých obcí. Níže uvedení 

zástupci si je vezmou domů po té, co si z nich po mši sv.vylosují jejich věřící spoluobčané 

rodinu, za níž se budou celý týden modlit. Každou následující velikonoční neděli se bude 

po mši sv. opakovat totéž „losování“ rodin.  Pokud se zástupce nebude moci zúčastnit 

nedělní mše sv., předá ji předem náhradníkovi, či „distribuci“ vyřeší jinak. Ti, kteří se 

chtějí zapojit do modliteb a nebudou na mši sv., si mohou dle níže uvedených seznamů 

zavolat či se potkat. Věřící, kteří nebydlí v našich farnostech a mají vztah k některé 

z našich obcí, se mohou pochopitelně též připojit k modlitbám. Modlitba by měla být za 

vylosovanou rodinu denně jakákoliv, kdykoliv a čím víc členů rodiny se jakkoliv připojí, 

bude i lepší. 

Potštát, Kovářov – Klabačkovi 774842894, Boňkov - Martynkovi 604839218, Lipná – pí 

Hasalíková 581624215, Boškov –pí Spáčilová 581624440, město –J. Šubrtová 776252159 

Drahotuše, - J+J Voldánovi 605934934, Slavíč – Zábranští 602211000, Hráz – Pchálkovi 

777537951, Milenov – Pacáková A.ml. 606536049, Středolesí – pí Chodilová 733235377, 

Klokočí – Vránovi 776265565,  Hrabůvka – Voldánovi 736439435, Radíkov + Kunzov – 

Richter A. 736659463, Velká +Lhotka – Valentová M. 605910489, Rybáře – L.Pavlátová 

773949944.  Partutovice – Voldánová A. 774406178. Pán Bůh zaplať všem, kdo se 

připojí a díky i za ty nemocné, které se vám k těmto modlitbám podaří získat. o.Radomír 

 

Eucharistický půst – je to ta pravá cesta? 

http://www.bioetika.cz/
mailto:jansimonik@seznam.cz
http://www.kyjov.farnost.cz/


Žvýkejte, žvýkejte při mši dál. Budete mít Pána Ježíše i s příchutí žvýkačky či bombónu.  

   
 

Centrum naděje a pomoci – CENAP  

Proč si ničit zdraví a vztah umělou antikon-cepcí?Řešením je sensiplan,bio kvalita s vy-

sokou spolehlivostí Přirozeného plánování rodičovství.Víte o někom,koho trápí problé-my 

v těhotenství,sociální problémy, nechtě-ná neplodnost? Pomáháme a léčíme s úctou 

k životu a rodině.Vaše slovo může zachránit život! Brno, Vodní 13 www.cenap.cz 
 

 
 

 

 

http://www.cenap.cz/

