
Infolist 24.11. 2019, ze Slavnosti Krista, Krále, 
       farností  Drahotuše, Partutovice a Potštát 
 

2Sam 5,1-3; 

Kol 1,12-20 

Lk 23,35-43 

Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra; vyslyš 

naše prosby a dej, ať služba tobě je naší stálou 

radostí, neboť opravdové štěstí člověka je v tom,    

že ti může celým svým životem sloužit.  
Ž 122

Zaradoval jsem se, když mi řekli:  

„Do domu Hospodinova půjdeme“ 
 Po25/11 Út26/11 St 27/11 Čt28/11 Pá 29/11 So 30/11 NE 1/12 

Drahotuše 17:00 --- 18:30AD --- 17:00 Velká 
17:00 

8:00 
Partutovice --- 17:00 17:00 --- --- 9:35 

Potštát --- --- --- 17:30 --- --- 11:00 
50 Lánů 14:30 

 

Sbírky na Charitu: Drahotuše 8,7; Partutovice 3,4; Potštát 2,5. Pán Bůh zaplať. 

Dnes: *Slavíme Krista, Krále. Po mši svaté vždy chvíle adorace. 

V týdnu: PO *Po mši sv. v Drahotuších se těšíme na modlitební společenství  

na faře. Vojta se rád po prvé podělí o zážitky z Říma (je jich strašně moc) 

ÚT*V arcibiskupském paláci se v 17:00 můžete setkat s Mons. Františkem Radkovským 

na téma: „Turínské plátno“ a na autogramiádu knihy „V Boží režii“. 

ST *Vypukne okresní kolo soutěže Bible a my! Finalisté z Drahotuš jedou 

linkovými autobusy v 7:30 z náměstí, výstup v Hranicích na Šromotově nám. 

Z Partutovic děti doprovodí pí. uč. Haitlová linkovým autobusem v 7:10 a 

z Potštátu je o.Radomír vezme autem 7:20 od školy. Návrat podobně na oběd. 

*Díky všem dětem, které se vzorně připraví a pojedou soutěžit. Hodně darů Ducha Sv.! 

ČT *CPR Jitřenka nabízí na faře v Hranicích Adventní tvoření od 15:00. 

PÁ *ve 14:00 na faře v Drahotuších se sejdeme k prvnímu nacvičování Živého betléma 

*ve 20:00 v KD Echo Lipník mají farní ples. Přijďte v kroji a dostanete odměnu. 

SO *V sokolovně v Paršovicích od 8:30 začíná adventní duchovní obnova 

*Spolu s děkanátem Val.Mez. mládež zve na církevní silvestr. Začátek mší sv. v 19h 

v choryňském kostele za 30Kč vstup - pokračování v KD (za 50,-  kdo nebyl v kostele ). 

*Městský úřad Potštát pořádá předvánoční odpoledne od 14:00 ve venkovních i vnitřních 

prostorách zámku. Vánoční dekorace, občerstvení, vystoupení ZŠ, MŠ i ZUŠ, cimbálová 

muzika, rozsvícení vánočního stromku a Mikulášská show. 

*sob. mše sv. v 17h na vesnicích: 30.11.Velká, 7.12.Milenov, 14.12.Radíkov, 21.12.Slavíč 

Příští neděli: *Je 1. adventní – na začátku mše sv. se žehnají adventní věnce (i ve Velké) 

*V sakristiích farních kostelů si můžete po mši sv. zapsat intence již na rok 2020. 

Rovněž můžete doplnit ještě letošní prosinec (ale již moc místa není) 

* Na Padesáti Lánech v Potštátě oslavíme sv. Barboru při pobožnosti ve 14:30. A jako již 

tradičně po skončení pobožnosti se zahřejeme v blízkém domku nad kapličkou. 
 

Roráty letos ve všech farnostech! Prosíme o pomoc při přípravě snídaní pro děti. 

*v Drahotuších v PO + ÚT v 6:40, v Partutovicích ve ST v 6:40 a v Potštátě ve ČT v 6:40. 

*Večerní mše svaté zůstávají v ÚT 17:00 v Partutovicích a v PÁ v 17:00 v Drahotuších. 



*K rorátům se lze přidat na www.roraty.jednoduse.cz  Každodenní ranní modlitba obsahuje 

žalmy, četbu z Písma, rozjímání, přímluvy a další modlitby, ale i tradiční adventní zpěvy. 
 

Adventní detektiv 2019 pro děti  

Každé dítě od 3 let, bude mít vlastní hvězdu na nástěnce, kterou (doma vybarvenými dílky) 

postupně zaplňuje, dle splněných úkolů na týden. Za splněný týden dostane 1 znak, který si 

vystřihne, vybarví a vlepí na „detektiva“. Rorátní mše sv. budou mít jiný příběh. o.Radomír 
 

Adventní kalendáříky - k zakoupení v kostelích za 12Kč  
 

Blahopřání mnoho máme, komupak je nyní dáme? 

*Z Kovářova manželé Antonín a Jana Silní 50 let jsou již spolu sdílní.  

V manželství mnoho věcí tvoří, lásku nikdo jim nerozboří. Věrností příklad  

dávají, ač vždy to lehké nemají. Rajmund Sláma - bývalý potštátský  

starosta, chybí mu 35 let do sta. Za tu dobu mnoho udělat se dá, hodně síly  

k tomu stále má. Kéž Pán Bůh jej vždy provází, pomůže mu na cestě ve všech nesnázích.  

*Mnoho jistě pamatuje paní Františka Hynčicová, jež oslavuje 8x10 – 80, proto ji také 

budeme přát. Partutovicemi to proletí, za 20 let celé století. Všechno, co dobré je, ať má 

lepší a co zlé potkalo, ať se zlepší. Bůh nám dobré dary dává, všem přejeme, jak se přává.   
 

První pozvánky z Jitřenky na prosinec 

Hra a hračka – PO 2.12. v 17:00 v Měst. knihovně Hranice, vstupné 100 Kč/os. (rodič. 

pár) – besedu vede Mgr. Petr Halama, psycholog, lektor, psychoterapeut. Jaká je správná 

hračka? Jakou hračku pro dítě vybrat? Na co si dát při výběru hraček pozor? 

Adventní duchovní obnova s Františkou Böhmovou – PÁ 13.12. od 17:00 na faře 

v Lipníku nad Bečvou, potom v 19:00 mše sv. s mládeží, příspěvek dobrovolný, téma: 

„Jazyk dobrý a zlý“ Mgr. Marie Kaňovská, www.hranice.dcpr.cz či cprhranice@ado.cz 
 

50. výročí úmrtí biskupa Stanislava Zely (rodák z farnosti Soběchleby) 

Světící biskup olomoucký (1941 – 1969), vězeň nacizmu a komunizmu, *12.7. 1893 Hor. 

Nětčice, +6.12.1969 Radvanov, pohřben 11.12. 1969 v Soběchlebích. SO 7.12. Soběchleby 

– 10:00 zahájení vystoupením sboru Chorus Mittitur, který pak zpěvem doprovodí celou 

slavnost; přednáška „Svědectví života a odkaz světícího biskupa Stanislava Zely“ –      

doc. PhDr. Jitka Johnová, Th.D.  z CMTF UP Olomouc; vzpomínky současníků z řad 

kněží a příbuzných; 11:30 – pontifikální mše sv. (s biskupem); 12:30 průvod ke hrobu; 

13:30 – pohoštění pro kněze a hosty. Srdečně zve P. Josef Červenka a farnost Soběchleby 
 

Pozvání do kláštera sester Vincentek v Kroměříži – Adventní duchovní obnovy 

*Pro muže: „Desatero“ - P. Jan Plodr, SO 30. 11. od 9:00 - přednáška do 15:00 - mše sv.  

 Přihlášky do 27. 11. na ces.prov@vincentky.cz *Pro ženy: „Život z Eucharistie“ - P. 

Adam Rucki, SO 14. 12. od 9:00 do 15:30 mše svatá + přednáška, přihl. do ST 11. 12. 
 

Zveme vás na Mezinárodní seminář Manželům nablízku SO 30. 11. 2019 v Brně. 

 (Tlumočení zajištěno.) Nabídne témata spojená se službou naslouchání druhým, 

rozpoznání krizových signálů v manželství a zkušenosti těch, kteří se už řadu let věnují 

manželům v těžkostech a další. Speciálním (online) hostem budou manželé Rino a Rita 

Ventigliovi, kteří sami stáli před rozvodovým řízením. Přednášet budou také manželé 

Imriškovi, kteří řadu let působí v Domu prijatia Rodinkovo na Slovensku, kde realizují 

kurz Manželia v ťažkostiach. Program a přihlašování na http://www.manzelumnablizku.cz/ 

http://farka.antiochia.cz;  www.farnostdrahotuse.cz; farka@home.mitranet.cz; 

 fara: 581 616 139, o.Radomír 731 626 515, Vojta 732 670 688 
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