
Infolist 1.12. 2019, 1. neděle adventní, 
farností  Drahotuše,Partutovice a Potštát 

 

Iz 2,1-5;  

Řím 13,11-14 

Mt 24,37-44 

Všemohoucí Bože, očekáváme příchod našeho Pána 

Ježíše Krista a prosíme tě: posiluj naši vůli, ať 

konáme spravedlivé skutky a připravujeme se na 

setkání s ním, abychom v den soudu stáli po jeho 

pravici a vešli do nebeského království. 
 

Ž 122Do domu Hospodinova  

s radostí půjdeme 
 Po 2/12 Út 3/12 St 4/12 Čt 5/12 Pá 6/12 So 7/12 NE 8/12 

Drahotuše 6:40 6:40 18:30AD --- 17:00 Milenov 
17:00 

8:00 
Partutovice --- 17:00 6:40 --- --- hodová 9:35 

Potštát --- --- --- 6:40 --- --- 11:00 
 

Dnes: *Je 1. adventní – na začátku mše svaté se žehnají adventní věnce  

*Při čtení z liturgických knih začíná cyklus A - často uslyšíme evangelium Matoušovo. 

*Můžete si zapsat intence na r. 2020. Též můžete zaplnit poslední mezery i v tomto roce. 

* 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. 

*Velmi zajímavá je i pozvánka na Adventní koncert do Velkého Újezda, zač. v 16:00 

*Setká se přípravný výbor pro Živý betlém farnosti Drahotuše v 18:00 na faře cca na 

40 min. jednání – zprávy na ČT1 stihnete. 

V týdnu: *Je 1. týden v měsíci, o. Radomír navštíví nemocné a udělí jim svátosti ještě 

před vánočními svátky. Adorace jen v Drahotuších či v ÚT v Partutovicích. 

PO *Rozdíl mezi hrou a hračkou objasní v knihovně v Hranicích v 17h 

           Mgr.Petr Halama v režii CPR Jitřenka Hranice. 

PO +ÚT *6:40 roráty v Drahotuších, po nich snídaně  na faře pro děti.  

ST *6:40 roráty v Partutovicích, po nich snídaně pro všechny a pak společné posezení. 

ČT *6:40 roráty v Potštátě - kostele P.Marie, pak rychlá snídaně a cesta do školy. 

K rorátům: * www.roraty.jednoduse.cz  - praktická aplikace na adventní dobu 

*Děti od 3 let, mají „podepsanou“ hvězdu na nástěnce, kterou (doma vybarvenými dílky) 

postupně zaplňují, 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. 

*Díky všem, kteří se zapojují do příprav, ať už liturgie nebo adventní snídaně. 

PÁ *ve 14:00 si s dětmi na faře v Drahotuších nacvičíme scénku Živého betléma. 

*setkání vedoucích FEB po skončení večerní mše sv. cca v 18h na faře 

SO *50 let od smrti biskupa Stanislava Zely si připomenou v Soběchlebích od 10:00, 

Doc.Jitka Johnová přednese svědectví jeho života a odkazu,v 11:30 bude biskupská mše sv 

Příští neděli: *V Partutovicích oslaví patrona obce – sv. Mikuláše. Mši svatou v 9:35 

obvykle slavnostně doprovází Partutovjanka, tak si to nenechte ujít. 
 

12 rad jak vychovat zločince 

„Návod“ (nejen) pro rodiče za 5Kč 
Adventní kalendářík (na ledničku) 

Úplně poslední exempláře za 12Kč 
 

http://www.roraty.jednoduse.cz/


Adventní koncety 

*v kostele sv. Mikuláše v Partutovicích – PO 9.12. v 18:00 ZUŠ Potštát 

*v kostele sv. Vavřince v Drahotuších – NE 15.12. v 17:00 Moravskoslezská Sinfonietta 
 

Setkání ekonomických rad 

V Partutovicích je navrhuji v úterý 10.12. po večerní mši sv., v Potštátě během čtvrtka  

12.12. a nebo již v neděli 8.12. V Drahotuších se domluvíme osobně. o.Radomír 
 

Soutěž Bible a my – okresní kolo – jak dopadlo? 
Z našich farností se zúčastnilo celkem 8 žáků. Díky jim všem, 

neboť ve všech našich školách (Drahotuše, Partutovice i Potštát) 

měli svým způsobem zajímavější program, který opustili kvůli 

soutěži Bible a my. Celkově se zúčastnilo 56 žáků a během 

opravování testů navštívili kapli sv. Barbory v hranických kasárnách a viděli vojáky 

v akci. Ze ZŠ Potštát Andrea Skřebská a Jakub Uher (6./7. tř.) se s testem důstojně poprali. 

Z partutovské školy patří velká gratulace Martinu Haitlovi, který se umístil na 3.místě, 

tedy jako náhradník do celostátního kola a také Alex Azabache se připravil velmi dobře. 

Drahotuše zastoupili 4 žáci a to z kategorie 6./7. tř. Martin Hanzelka a Ludvík Gajdošík a 

z nejmladších Štěpán Vebr a Tomáš Klevar. Správné odpovědi měli zaznamenány v testu a 

musím zcela zodpovědně říci, jako ten, který to měl na starost, že to neměli vůbec lehké. 

Žáci, kteří obsadili první místa, byli z velké části z Přerovska - ale ani Hraničtí či Střítežští, 

ale i odjinud se nedali zahanbit, v celostátním kole postoupí na školu vysokou – CMTF 

v Olomouci v PÁ 20.3. 2020. Třeba dostanou i diplom. Vojta ho už má.  
  

Milovat se stále nově, láska kvete v každé době (i v Milenově) 

V drahotušském kostele každou neděli, manželé Dreiseitlovi se veselí. Již 30 

roků jsou společně, Miroslavovi i Jarmile, ať daří se vždy výtečně. S pomocí 

Boží ať jdou stále dále, za dar manželství děkují k Boží chvále. V té době 

k svobodě i národ spěl, sluší se, by Bohu za to též chválu pěl. Tuto jejich radost 

i farnost sdílí, ať zůstanou v každý čas Bohu milí.  
 

Víkend pro ženy na Svatém Hostýně 17.–19.1.2020 – už se berou přihlášky!  

Víkendem nás provedou Gita Vyleťalová a Maria Fridrichová  Program:  * přednášky 

* biblické tance *duchovní program * sdílení *Začátek je v pátek večeří v 18 h * Ukončení 

je v neděli obědem. Cena:  1 500 Kč- 2/3lůž.pokoj s příslušenstvím, 1 600 Kč 1-lůžkový 

příslušenstvím (uvést v přihlášce). Přihlášení na cprhranice@ado.cz, na tel. 736 239 179 

Podrobnosti rozešleme přihlášeným zač.ledna 2020. Těší se Mgr. Marie Kaňovská 

Ale POZOR ve stejném termínu (18.1.) je náš společenský večer–tentokrát v Partutovicích 
 

Arcibiskupské gymnázium zve všechny zájemce na den otevřených dveří v SO 7. 12. 

Návštěvníkům bude k dispozici vedení školy, učitelé jednotlivých předmětů, vychovatelé 

domova mládeže i školní kaplan. Budete si moci prohlédnout prostory školy, odborné 

učebny, knihovnu, školní klub, domov mládeže i školní kaple. Zajímavosti z fyziky, 

chemie a biologie Vám představí studenti v laboratořích těchto předmětů. Seznámíte se 

také s činností studentského parlamentu. Na AG mohou studovat žáci, kteří ukončili 

7. nebo 9. třídu základní školy. Škola poskytuje ubytování nejen dojíždějícím studentům 

gymnázia, ale také studentům ostatních středních škol v Kroměříži. http://agkm.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 

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

