
Infolist 22.12. 2019, 4.neděle adventní, 
farností  Drahotuše,Partutovice a Potštát 

 

Iz 7,10-14;  

Řím 1, 1-7 

Mt 1,18-24 

Prosíme tě, Bože, vlej nám do duše svou milost, abychom stále 

hlouběji prožívali tajemství našeho vykoupení: a dej, ať nás 

všechny, kteří jsme z andělova zvěstování poznali, že se tvůj Syn 

stal člověkem, jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. 
 

Ž 24
Ať vejde Hospodin, on je král slávy! 

 

 DRAHOTUŠE PARTUTOVICE POTŠTÁT 

PO 23.12. RORÁTY 7:15 --- --- 

ÚT 24.12. 

„Štědrý den“  

Otvírání betléma: 15:00  15:00 13:30 

*Páně „v noci“ 22:00 23:45 20:15 

ST 25.12. – Slavnost 

Narození Páně 

8:00 

(návštěva betléma 14-16h)  
9:35 11:00 

ČT 26.12. – 

Svátek sv. Štěpána 

8:00  
9:00 10:00 

Živý betlém 15:00  

PÁ 27.12. – Sv. Jan --- --- --- 

SO 28.12. – „Mláďátka“ 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  
 

Sbírka na Bible: Drahotuše 4,2  Partutovice 2,8  Potštát 2,1. Pán Bůh zaplať. 

Dnes: *Ještě před Vánocemi je možnost přijmout svátosti smíření v Dra-

hotuších od 13:30 do 15:00. Mezi nás zavítá i P.Frant. Dostál z Hustopeč/B. 

*Betlémské světlo bude v drahotušském kostele během mše sv.,vezměte si 

lucerničku, ať je máte i doma. Bude k dispozici také o Štědrém dni 7:30- 23h 

Poslední advent: PO *poslední roráty (nejen) pro děti v Drahotuších v 7:15 

* Předvánoční koledování ve Slavíči v kapli (i před ní) v 17h 

Štědrý den:  ÚT*Ve všech našich farnostech odpoledne – Otvírání betléma – viz výše. 

*V Drahotuších – Betlémské světlo od 7:30 do 24:00. Kdo to zhasne, pojede pro nové! 

*V Partutovicích – Otvírání betléma mají připravené maminky z farnosti. 

*V Potštátě – od 20:00 je lidový zpěv koled, mši sv. doprovodí chrámový sbor, po mši sv. 

– chrámový sbor zazpívá na náměstí. 

Slavnost Narození Páně: ST *Je zasvěcený svátek. Katolický křesťan se účastní mše sv. 

a dodržuje nedělní klid. Jako v neděli jsou i mše sv. Stejně tak to bude i za týden při oslavě 

Matky Boží. Často zapomínáme, že to jsou u nás jen „povinné“ 2 dny v roce mimo neděli. 

*V Drahotuších je mezi 14:00 – 16:00 otevřený kostel k návštěvě betléma. Využijte toho 

času a zastavte se chvíli u jeslí. Pozvěte k tomu také své přátele a známé.  

*V Lipníku nad Bečvou je od 16:00 Živý betlém. 

*Začíná vánoční oktáv, který z každého dne dělá svátek a ruší všechny posty. 

Svátek sv. Štěpána: ČT *Farnost Drahotuše zve na Živý betlém v 15:00 na náměstí. Díky 

také všem, kteří se aktivně zapojí do jeho realizace. 

Svátek sv. Jana: PÁ * o. Radomír bude zřejmě doma. Tento den je zvykem žehnat víno a 

pít společně na lásku sv. Jana. Jde o laické žehnání, víno si můžete požehnat i doma. 

*V Partutovicích bychom si pořádně nacvičili Živý betlém ve 14:00 na faře. 



Svátek betlémských mláďátek: SO *Biskup Josef  Nuzík požehná všem koledníkům 

celé arcidiecéze při mši sv. v 10:00 a do 14:00 je program pro koledníky v sokolovně 

v Hranicích. Na mši sv. mohou přijít i nepřihlášení koledníci, místní kostel je velký.  

Příští neděli: *Je svátek Sv. Rodiny. Srdečně Vás zveme do Partutovic na Živý betlém 

v 15:00 u stromečku před OÚ. Děti a všechny zapojené prosím již na 14:15. 

*Nevyjde Katolický týdeník – dnes je dvojčíslo za 30 Kč. Infolist by vyjít měl. 
 

Porada ke společenskému večeru (18.1.) v Partutovicích  

Uskuteční se na faře v Partutovicích v pondělí 30.12. v 15:30. o.Radomír 
 

 Vánoční blahopřání všem farníkům (číst až na Štědrý den) 

Ježíš narodil se chudý, však ve štědrosti bohatý je. Dar dostane, kdo si 

přijde. Tím darem nám On sám je. Toto dítě maličké z chudičké stáje kéž 

dovede nás jednou k bráně nebeského ráje. Nebojme se říci všem, že 

miluje nás Ježíš a že máš radost velikou, když této zvěsti věříš. o.Radomír, Vojta © 
 

Pozvání do kostela sv. Jana Křtitele v Lipné 

Již tradičně je v tomto dřevěném kostelíku (posledním v Oderských vrších) slavena v době 

vánoční mše svatá. Letos to bude v předposlední den „starého roku“ – v pondělí 30.12. ve 

14:00 – z toho důvodu nebude mše sv. v Drahotuších.  
 

 Nabídka časopisu Nezbeda 

Pro předškolní a mladší školní děti se nabízí časopis 

Nezbeda, který vychází každý měsíc. Děti v něm nalez-

nou zajímavé příběhy, vtipy, obrázky, rozhovory a další 

zajímavosti. Časopis si klidně můžete objednat domů – 

předplatné jen Nezbedy je 220 Kč a s přílohou pro před-

školáky „Cvrček“ – 330 Kč. Kdo chcete přes farnost, 

přijímám objednávky v lednu a doručím většinou na potkání na začátku měsíce. Vojta  
 

Vánoční bohoslužby v olomoucké arcidiecézi: https://www.ado.cz/vanocni-bohosluzby/ 
 

Možnost svátosti smíření „na poslední chvíli“ v děkanátu Hranice (výběr - ne výčet) 
 

Dnes, NE 22.12. Drahotuše 13:30 – 15:00, P. Frant. Dostál, P. Rad.Šidleja, Lipník n/B 

14:00 – 16:00 P. Petr Utíkal,P. Pawel Bilinski, P. Stan.Suchánek, od 16:00 (čes.) Luboměř  

PO 23.12.: 9:00 – 11:00 Hranice, P. Janusz Łomzik a P. Jaroslav Endlicher; 16:30 – 17:30 

Jezernice, P. Petr Utíkal a 17:00 – 18:00 Soběchleby, P. Josef Červenka 

ÚT 24.12.: 8:00 – 9:00 Hranice, P. Janusz Łomzik a P. Jaroslav Endlicher.  

Nenechávejte svátost smíření až na poslední chvíli! Vyberte si včas. 
 

Výstava betlémů v Jezernici u Hašů 22.12.-2.2.2020 vice příště či na 776 231 293 
 

„Rybovka“ ve Velkém Újezdě 29.12.v 16h – chrámový sbor, orchestr KMČ a hosté 
 

Pouť hranických farníků na Sv. Hostýn 

Autobus na Sv. Hostýn se plánuje v sobotu 28.12., odjezd z Hranic v 7:30 (Slávie, Pošta, 

Šromotovo, Pod farou, …), návrat do 14:00. Klidně se přihlaste v Hranicích v sakristii 

nebo na tel. 734 135 814, ať mají koledníci s biskupem volnější kostel .  
 

Novoroční koncert pěveckého sdružení Kopřivnice ve Spálově NE 5.1. 2020 v 16:00 

Vstupné dobrovolné. Výtěžek bude věnován na opravy kostelů v Luboměři a ve Spálově.  

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

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

https://www.ado.cz/vanocni-bohosluzby/
http://farka.antiochia.cz/
http://www.farnostdrahotuse.cz/
mailto:farka@home.mitranet.cz;


 


