
Infolist 8.12. 2019, 2. neděle adventní, 
farností  Drahotuše,Partutovice a Potštát 

 

Iz 11,1-10;  

Řím 15,4-9 

Mt 3,1-12 

Všemohoucí a milosrdný Bože, spěcháme vstříc tvému Synu a 

prosíme tě: nedopusť, aby nám stály v cestě pozemské zájmy, 

ale ať nebeská moudrost zúrodní naše nitro, abychom došli k 

věčnému životu s Kristem. 
 

Ž 72V jeho dnech rozkvete  

spravedlnost a  hojnost pokoje na věky. 
 Po 9/12 Út10/12 St 11/12 Čt12/12 Pá13/12 So 14/12 NE 15/12 

Drahotuše 6:40 6:40 18:30AD --- 17:00 Radíkov 17:00 8:00 
Partutovice --- 17:00 6:40 --- --- --- 9:35 

Potštát --- --- --- 6:45 --- --- 11:00 
 

Dnes: *V Partutovicích oslaví sv. Mikuláše. Mši svatou v 9:35 doprovází Partutovjanka. 

*Ač datum svádí k oslavě Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, neděle 

má přednost a proto se slavnost překládá na pondělí a doporučuje se účast na mši svaté. 

*Papež František vede pobožnost u sloupu Neposkvrněné Panny Marie na 

Španělském náměstí v Římě, TV Noe ji bude přenášet v 16:00. Dívejte se. 

*Členové eucharistické hodiny dostanou novou knížečku rozjímání se sv. Faustynou. 

*Připomínám rodičům děti, že z obrázků, které dostávají, je vhodné odstřihávat růžek a 

nalepovat na mobil, jež byl v září v kostele rozdáván. Další využití najdete k jednotlivým 

nedělím v metodice (rodina) https://www.katechetiolomouc.cz/news/metodika-ke-kartickam-na-nedele/ 
 

V týdnu: PO *Roráty v Drahotuších v 6:40 budou mít slavnostnější ráz, protože je 

slavnost. O to slavnostnější bude také snídaně pro děti na faře dříve, než budou mít školu. 

*V 18:00 bude v Partutovicích Adventní koncert ZUŠ Potštát. Do kostela sv. Mikuláše 

srdečně zve též OÚ Partutovice. 

ÚT V Drahotuších roráty, odpoledne vyzkoušíme s dětmi živý betlém. 

K tomu se blíže domluvíme v náboženství či po rorátech, jak kdo může 

ST * Po rorátech v Partutovicích, během snídaně pro dospělé společně 

s paní Schwarzovou povíme o kráse polských poutních míst. Další 

středu se s o. Radomírem, podíváte do Švédska.  

*Po náboženství v Partutovicích se krátce budeme zabývat živým betlémem. 

*V 17:30 na faře v Drahotuších se sejde modlitební společenství, pak adorace v kostele. 

ČT *Také v Potštátě budou roráty podle účasti pro dospělé či pro děti. 

PÁ *V Lipníku nad Bečvou na faře v 17:00 poskytne duchovní obnovu paní Františka 

Böhmová na téma: „Jazyk dobrý a zlý“ v režii CPR Jitřenka Hranice a následně v 19:00 

v kostele sv. Jakuba studenti budou mít mši svatou. Přijďte je podpořit. 
 

Příští neděli: *Vánoce se blíží. Kromě 3. svíčky na adventním věnci nám to může 

připomenout květina na oltáři nebo růžový ornát, který se už většinou nepoužívá. 

*Jak bylo již dříve avizováno přípisem kardinála D. Duky - uskuteční se sbírka na Bible. 

*v 17:00 nám občerství adventní dobu v drahotušském kostele Moravskoslezská 

Sinfonietta při adventním koncertu. Srdečně Vás zveme k naplnění kostela. 
 

https://www.katechetiolomouc.cz/news/metodika-ke-kartickam-na-nedele/


Poselství nemocným 

Pravidelně každý rok přichází od našich biskupů a vedoucích pastoračních center poselství 

nemocným. Najdete je i na farních stránkách. Vojta 
 

Úmysly mší sv. na rok 2020 

Možná jste si všimli nové rubriky na farních stránkách „pořad bohoslužeb“. Aby mohly 

být zveřejněny mše sv. na měsíc dopředu, je dobré plánovat. Připomínám, že od minulé 

neděle můžete si psát mše sv. na příští rok. Rád bych během týdne psal již lednové. Vojta 

Svátost smíření před vánocemi 

Partutovice NE 15.12. 14:00 – 15:00 (+Spálov), Drahotuše NE 22.12. 

13:30 – 15:00 (+P.František), Potštát ČT12.12. 14:30-15:30 (+P.Petr)  
 

Tříkrálová sbírka 2020 

*Termín koledování v regionu Charity Hranice je 2. – 12.ledna 2020 

*Možné zapojení a výpomoc: vedení kolednické skupinky, stát se jed-

ním ze 3králů, motivovat vlastní děti, aby se staly králi, hudební dopro-

vod či jako fotograf,výlep a roznos plakátků,příprava královských kostýmů a potřeb,vlídné 

přijetí koledníků a štědré obdarování dle vlastních možností,modlitba za dobrý průběh sbírky 

*Z výtěžku tříkrálové sbírky chceme financovat: rozvoj terénních zdravotních a 

sociálních služeb, zakoupení kompenzačních a zdravotních pomůcek, přímou finanční 

pomoc lidem v nouzi. Děkujeme za Vaše zapojení a štědrost. 

*Kontakt: Radka Andrýsková, 733 755 881, radka.andryskova@charita.hranice.cz 
  

Slavnostní požehnání 3královým koledníkům TENTOKRÁT v Hranicích v SO 28.12. 

10:00 – mše sv. s o. biskupem Josefem Nuzíkem. Vezměte tříkrálové pláště a koruny! 

11:30 – občerstvení v sokolovně v Hranicích a doprovodný program – hudební vystoupení, 

vystoupení Cirkusu LeVitare do 14:00. Svoji účast nahlaste do ÚT 17.12. koordinátorce 

TKsbírky – paní Radce Andrýskové, radka.andryskova@charita.cz 733 755 881 
 

Pozvánky z Jitřenky do konce roku 

Klub maminek: PO 9.a 16.12. a ST 11.a 18.12. v 8:30; Benjamínek: ÚT 10.12. 16:00; 

Táborníček: SO 14.12. 9h a  T-club v 15:30; Modlitby matek: ST 11.a ČT 19.12. 16:30 
  

Časopis Rodinný život - tento časopis v příštím roce oslaví 30 let 

Vychází 5x ročně. Kromě hlavního tématu a rozhovorů obsahuje pravidelné rubriky, které 

se týkají především rodiny, výchovy, duchovního povzbuzení, tipy na další literaturu a 

myslí také na děti (dětská stránka, babiččina teologie či čtení na dobrou noc). Lze podle 

zájmu objednat. Vzorek časopisu v kostele. Více www.rodinnyzivot.eu Mgr. Josef Záboj 
 

Koruna Sv. Anežky ve svatopetrské bazilice 

U příležitosti České národní pouti v Římě byl papeži Františkovi během generální 

audience dne 13. 11. slavnostně předán dar českých poutníků – socha Koruna sv. Anežky 

z dílny akademického sochaře Daniela Trubače spojený s finančním darem ve výši 1,2 mil. 

Kč pro chudé a potřebné. Papež následně rozhodl o umístění sochy do Kaple svatých 

patronů Evropy, která se nachází v podzemí baziliky sv. Petra. 
 

Od SO 28. 12. 2019 do ST 1. 1. 2020 proběhne „Pouť důvěry“ Taize ve Wrocławi. 

Podívejte se na tuto pozvánku:  http://www.taize.fr/cs_article9962.html 
 

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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