
Infolist 15.12. 2019, 3.neděle adventní, 
farností  Drahotuše,Partutovice a Potštát 

 

Iz 35,1-10;  

Jak 5,7-10 

Mt 11,2-11 

Všemohoucí Bože, očekáváme s vírou slavnost narození tvého Syna 

a prosíme tě: dej nám svou milost, abychom se mohli radovat z naší 

spásy a vděčně tě chválit. 
 

Ž 146Pane, přijď a zachraň nás! 

 Po16/12 Út17/12 St 18/12 Čt19/12 Pá20/12 So 21/12 NE 22/12 

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: *Uskuteční se sbírka na Bible. 
*V Partutovicích máte možnost k předvánoční svátosti smíření od 
14:00 – 15:00, přijede i cizí zpovědník, P. Pawel Bilinski.  
*v 17h nám projasní advent v drahotušském kostele Moravskoslezská 
Sinfonietta při adventním koncertu. Srdečně Vás zveme do kostela. 
*V kostele jsou k dispozici listy vánočního poselství nemocným. Jsou 
k rozebrání pro nemocné, kterým je můžete přinést. 
V týdnu: PO+ÚT*V Drahotuších roráty v 6:40 a po nich snídaně. 

*Vedoucí 3K skupinek v obcích přihlásí do 17.12.účast na žehnání koledníků v Hranicích 

(28.12.:10h mše sv. a pak v sokolovně. 733 755 881),radka.andryskova@charita.hranice.cz 

PO *Mladší děti budou mít náboženství na faře.  

ÚT *Vzpomeňte na papeže Františka, má narozeniny.  

ST*V Partutovicích poslední roráty v 6:40 s pozváním pro celou školu. Pak  

na faře snídaně a po ní o.Radomír promluví o své cyklopouti ze Švédska a  

Polska. Také by se měl připravit Živý betlém. Těšíme se na spolupráci. 

ČT*V Potštátě jsou poslední roráty v 6:45 

SO *Zveme Vás k velkému vánočnímu úklidu drahotušského kostela od 9h. 

Potřebujeme ochotné ruce mužů i žen k připravení kostela na Slavnost Narození Páně. 

*Díky také všem, kteří se pravidelně i nově zapojují a starají se o to, aby kostely byly 

pěkně připravené a nazdobené.  

Příští neděli: *Ještě před Vánocemi je možnost přijmout svátosti smíření 

v Drahotuších od 13:30 do 15:00. Mezi nás zavítá P. František Dostál z Hustopeč/B. 

*Betlémské světlo bude v drahotušském kostele po celou mši svatou, vezměte si 

lucerničku, ať si je můžete odnést do svých domácností. Bude k dispozici také o Štědrém 

dni od 7:30 do 24:00. Zhasínat jen v případě hrozícího požáru!  
 

Příprava na Živý betlém v Drahotuších 

Během týdne si budeme zkoušet scénku (PO po náboženství, ÚT 15:40-16:40 či PÁ 13:00 

– 14:00) a v sobotu ve 13:30 si uděláme generálku. Živý betlém bude mít opět nový scénář 

a v Drahotuších chceme místním lidem připomenout, že v kostele máme podobnou jeskyni 

jako je ta v Izraeli, kde se připomíná narození Ježíše – Lurdskou kapli. Tak neváhejte a 

udělejte si čas „na Štěpána“ v 15:00 na náměstí a kdo to prošvihne, může si to nahradit 

v Partutovicích o svátku Sv. Rodiny, v neděli 29.12. v 15:00 Vojta 

mailto:radka.andryskova@charita.hranice.cz


Sobotní mše sv. v Radíkově – byla včera a další dle dohody bude až v březnu.o.Radomír 
 

Vánoční bohoslužby 
 

 DRAHOTUŠE PARTUTOVICE POTŠTÁT 

ÚT 24.12. 

„Štědrý den“  

Otvírání betléma: 15:00  15:30 13:30 

 22:00  23:45 20:15 

ST 25.12. – Nar. Páně 8:00  9:35 11:00 

ČT 26.12. – 

Svátek sv. Štěpána 

8:00  
9:00 10:00 

Živý betlém 15:00  

SO 28.12. –  Hranice, farní kostel 10:00 mše sv. a žehnání koledníkům 

NE 29.12. –  

Svátek Sv. Rodiny 
8:00  

9:35 
11:00 

Živý betlém 15:00  

PO 30.12. --- --- 14:00 Lipná 

ÚT 31.12.  --- 17:00  --- 

ST 1.1. 2020 

Slavnost Matky Boží 

8:00  
9:35 11:00 

Adorace 18:30  
 

Ekumenické bohoslužby v lednu 2020 
  

Tohoto roku si připomeneme 100 let od vzniku církve Československé husitské, proto 

bude i jedna ekumenická bohoslužba navíc. Společným setkáváním v modlitbě dáváme 

světu na vědomí, že jako křesťané spolu umíme komunikovat a hledat spíše to, co nás 

spojuje, a dokážeme respektovat vzájemné rozdíly. 

u evangelíků (ČCE) ČT 9.1. 2020 v 17:00 Kostel na Šromotově n. 

ke 100. výr. církve Čes-

koslov.husitské (CČSH) 
ČT 16.1. 2020 v 17:00 

nad synagogou 

(Janáčkova 1)  

v římskokatolické 

farnosti 
NE 19.1. 2020 v 16:00 

Kostel sv. Vavřince, 

Drahotuše 

u církve Bratrské (CB) PÁ 24.1. 2020 v 17:00 
Modlitebna v Sigmě 1 

(Tř. 1. Máje 328)  
 

Koncerty v PÁ 20.12. v Hranicích  - vstupy zdarma 

*17:00 - v kapli sv. Barbory v Hranicích, areál kasáren 

generála Zahálky - Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční 

–Dětský pěvecký sbor Cantabile, zpěváci z Hranic a okolí, 

sólisté Janáčkovy konzervatoře Ostrava a JAMU Brno. 

*18:30 - v kostele Stětí sv. Jana Křti, 

0tele v Hranicích – Koncert Hranického dětského 

pěveckého sboru. 
 

Vánoce na Svatém Hostýně – koncerty a Živý betlém  

*Vánoční koncert „V Betlémě se svítí“ v sobotu 28. 12. od 15.30. Vystoupí cimbálová 

muzika Bukovinka, ženský sbor Jaderničky, děti z Malé Rusavy a Valašský soubor písní a 

tanců Rusava z Bystřice pod Hostýnem. Autobusová doprava je zajištěna.  

*Živý betlém v režii souboru Javořina z Rožnova v úterý 31.12. po 12h před bazilikou.  

*Při novoročním koncertu ve středu 1. 1. 2020 od 13.40 vystoupí v bazilice Štěpán Rak. 
 

Naléhavý úmysl papeže Františka na měsíc prosinec 2019:    modleme se za to, 

abychom lépe chápali odezvu mladých lidí na podněty, které církev před ně klade. 



 

DOPIS otce Bohumíra Vitáska k TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE 2020 

Milí koledníci, kluci a holky, nikomu z Vás nemusím připomínat, že letos oslavujeme 30 

let svobody od komunistické totality. Sledujete o tom pořady v televizi, slyšíte z rádia, 

vyprávějí Vám o tom rodiče i dědeček s babičkou. Napadlo Vás, že tehdy, 

v Československé socialistické republice, Tříkrálová sbírka vůbec nebyla možná? Charita 

nemohla působit, protože je součástí Římskokatolické církve, která byla nejvíce 

utiskována. Z  dřívější rozsáhlé činnosti Charity bylo povoleno jen několik prodejen s pár 

knihami, obrázky svatých a růženci. Ještě fungovaly Domovy pro řeholnice – důchodkyně. 

V každém z nich však byl (proti)církevní tajemník, který všechny hlídal.  

 Vzpomínám si, že když jsem byl ve Vašem věku, museli jsme při různých výročích, jako 

byla VŘSR, osvobození od nacistické okupace aj. do průvodů. Ty procházely městy a 

vesnicemi a musel se jich účastnit každý, kdo mohl chodit. Museli jsme vykřikovat 

pokroková hesla, např.: „ať žije KSČ“ (Komunistická strana Československa), „ať žije 

Sovětský svaz“. Ať žije soudruh Lenin, ať žije soudruh Husák…. Ozývalo se také 

rytmické volání: „ten, kdo stojí na chodníku, nemiluje republiku“. Všichni, i dospělí, 

museli být v průvodu, aby nadšeně oslavovali výdobytky socializmu. Kdo v průvodu 

nebyl, měl problém. I my, děti, jsme musely, i když jsme nechtěly, a nebylo to k ničemu. 

Vy koledovat můžete a chcete a pomáháte tak lidem v nouzi. Sametová revoluce se 

uskutečnila krátce po svatořečení Anežky České. Naplnilo se tak proroctví: „Když bude 

Anežka Česká svatořečena, bude v naší zemi lépe“. Vy starší, zapátrejte v paměti, ve 

kterém století žili naši králové Přemysl Otakar I., Václav I., Přemysl Otakar II., král 

železný a zlatý. Sv. Anežka byla dcera Přemysla Otakara I., sestra Václava I. a teta 

Přemysla Otakara II. Zapátrejte i jinde a pokuste se o ní dozvědět něco víc. Má s Charitou 

mnoho společného. Každému z Vás žehná a na setkání na Vašem žehnání 28. 12. v 10.00 v 

Hranicích se těší     Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO 
 

 

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 
 

 

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

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

mailto:radka.andryskova@charita.hranice.cz
http://farka.antiochia.cz/
http://www.farnostdrahotuse.cz/
mailto:farka@home.mitranet.cz;


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. 
 

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 

Na otázky mladých v ní odpovídá papež FRANTIŠEK. Na základě synody o mládeži, 

která se konala na podzim 2018, napsal papež František tuto knihu. Začíná tím, co Bible 

říká o mladých. Rozjímá o Kristu – který je stále mlád. Vybízí nás ke stálému „TEĎ“. 

Zamýšlí se, co je velkou zvěstí pro všechny mladé lidi. Ukazuje cesty mládí. Vrací se ke 

kořenům mládí. Naznačuje pastoraci – neboli cesty, způsoby doprovázení mládeže. Mluví 

o povolání. A končí duchovním rozlišováním. Církvi leží na srdci dobro každého člověka. 

Jako se otec a matka dobře starají o své děti, tak se o ně stará i matka církev. Doba se mění 

a my v ní. Jde o upřímnou - kritickou zpětnou vazbu na to, co se daří a co ne. Jde o výzvy 

a hledání na cestě životem, co a jak dál. 
 

Zpěvník pro scholy - Najdi všechno v jedné aplikaci!  

Noty / akordy / texty / videa / nahrávky / autoři / překlad 

http://www.rodinnyzivot.eu/

