
Infolist 29.12. 2019, Svátek Sv. Rodiny 
farností  Drahotuše,Partutovice a Potštát 

 

Sir 3-17;  

Kol 3,12-21 

Mt 2,13-23 

Posiluj nás, Bože, ať v každodenním životě 

následujeme příklad Svaté Rodiny a svůj pozemský 

domov naplňujeme společenstvím lásky, abychom v 

nebeském domově dosáhli věčné odměny a radosti. 

Ž 128
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina 

 

 Drahotuše Partutovice Potštát 

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  

ČT 2.1. – Sv. Bazil a Řehoř --- --- 17:30 

PÁ 3.1.–Nejsv. Jméno Ježíš 17:00 --- --- 

SO 4.1. – Tříkrál. sbírka 18:00 Velká --- --- 

NE 5.1. Zjevení Páně  8:00  9:35  11:00  
 

Všechna Vaše dobrodiní, ať Vám Pán 

Bůh zapíše. On, který vše dobře činí, kéž 

požehnání dá více. Žehnal jistě v tomto 

roku, kéž Jej známe v každém kroku i v 

2020. roku. S díkem ruku podáváme - vám 

všem, které dobře známe. o. Radomír,Vojta 

Dnes: * Srdečně Vás zveme do Partutovic na Živý betlém v 15:00 u stromečku před OÚ. 

Děti a všechny zapojené prosím již na 14:15. Díky všem, kteří se zapojí a také přijdou.  

Nejde jen o to, abychom vánočně ladili, ale máme příležitost vyjádřit, 

že narození Krista je pro nás důležité a podstatné pro naši víru.  

V týdnu: *Jsou-li ještě volné úmysly mší sv.v lednu, lze je obsadit. 
PO *Zveme na mši sv. do Lipné ve 14:00. 

*V Partutovicích na faře je porada ke společen. večeru. Máme tam prostor 15:15-16:30.o.R 
ÚT *Silvestrovská mše sv. je v Partutovicích v 17:00. Mnozí rádi putujete na půlnoční na 
Sv. Hostýn, před tím je tam od 23:00 adorace. 
ST *Je Slavnost Matky Boží, Panny Marie – zasvěcený svátek. Účast na 
mši sv.je stejně závazná jako v neděli,je tedy i nedělní pořad bohoslužeb. 
*V Drahotuších lze děkovat za uplynulý rok při pravidel.adoraci v 18:30. 
PÁ Je 1. v měsíci; jen v drahotušské farnosti budou návštěvy nemocných. 
PÁ – NE*V tuto dobu vás zřejmě navštíví koledníci s Tříkrálovou sbírkou. Nebojte se je 
přijmout a podle možností štědře obdarovat. Tříkrálová sbírka se může konat až do 12.1. 
SO*Z důvodu tříkrálové sbírky, aby bylo více času, posuneme mši sv. ve Velké na 18hod. 

*Na vesnicích sobotní mše sv. v 17:00: 4.1. – Velká; 11.1. Milenov; 25.1. Slavíč  

Příští neděli: *U nás již budeme slavit Slavnost Zjevení Páně.  

Vánoční doba pak bude ještě týden a vyvrcholí Svátkem Křtu Páně. 
 

Boží požehnání dodatečně všem těm oslavencům, které jsem letos 

„nějak přehlédl“, anebo nebyli v našich matrikách. o.Radomír 

Rok 

Drahotuše Partutovice Potštát 

18 2019 18 2019 18 2019 

Křty  7 2 3 4 3 0 

Svatby 0 1 1 1 1 0 
Pohřby 14 8 9 0 11 9 



Žehnání koledníkům 

Letos o. biskup Josef požehnal koledníkům přímo u nás v Hranicích o svátku betlémských 

neviňátek. Někteří jste tam byli a též se o. biskupovi aktivně přihlásili (např. Drahotuše a 

Velká). Ti, kteří tam z nějakého důvodu nebyli, jsou srdečně zváni na mše sv. ve středu, 

kdy budeme slavit Matku Boží, P. Marii a na závěr mše sv. jim bude požehnáno.  
 

Poděkování za drahotušský Živý betlém a výzva 

Díky všem farníkům, kteří na sv. Štěpána „neutekli“ a zapojili se do Živého betléma, který 

v Drahotuších k tomuto dni patří už mnoho let. Letos si mnoho dalších vzalo na starost 

část starostí a postarali se dobře o dobrý průběh. Že se jeskyně narození líbila, bylo vidět i 

množstvím fotících účastníků. Prosíme o zaslání několika obrázků na faru. Vojta 
 

Změny mší sv. kvůli ekumenickým bohoslužbám 
ČT 9.1. a ČT 16.1. – v Potštátě mše sv. již ráno 9:00, v 17:00 jsou ekum. v ČCE a CČSH 
v Hranicích a PÁ 24.1. v Drahotuších mše sv. již v 16:00, v 17:00 je ekum. u CB. Také 
v Drahotuších bude ekumenická bohoslužba v NE 19.1. v 16:00. Ta však nijak nezasahuje 
do pořadu mší svatých. Po každé ekumen. bohoslužbě bývá ještě posezení. Vojta 
 

Pozvánky a pozdravy z Jitřenky 
Děkujeme vám za vaši přízeň a podporu v r. 2019. Přejeme vám radost a pokoj od Ježíše, 
který se pro nás narodil jako malé dítě v Betlémě. Ať Vás jeho láska a požehnání provází 
po celý rok 2020. Za CPR Mgr. Marie Kaňovská 
 

Každé PO 8.30 Klub maminek PÁ 24.1. 16:00 Táborníček 

ÚT 7. a 21.1. 
ÚT 14.1. 
ÚT 28. 1. 

16.00 
17.00 
17:15 

Benjamínek 
Modlitby manželek 
Biblické tance 

Vík. 17.-19.1. Pro ženy na Sv. Hostýně 

Vík. 24.– 26.1. 
18:30 
17:30 

Triduum MM PÁ – SO 
NE – kostel Hranice 

Každá ST 
8.30 

16.30 
Klub maminek 
Modlitby matek 

Vík. 31.1.-2.2. Zimní víkend pro rodiny 

ČT 2.1. 17.30 Seminář pro ženy NE 26.1.  14:30 Karneval – DDM Hranice 
 

*Pozvánka na workshop s Mgr. Lenkou Bínovou „I naše děti potřebují hranice – má, či 
nemá smysl je nastavovat“ V Hotelu Centrum, ve čtvrtek 6. 2. 2020, od 16:00  
Cíl akce: Posilovat rodičovské kompetence.  Na základě workshopu s rodiči probereme 
nejčastější dotazy i myšlenky rodičů, které nás často provázejí při výchově našich dětí:  
 

ranice“ – – 
být důsledný je namáhavé – 

…a mnoho dalších. Přihlášky do 17.1. 
*Kurz efektivního rodičovství v Hranicích na faře: 8 setkání od čtvrtku 13.2. 2020 od 
17 do 19 h. Lektorka: Mgr. Marie Kaňovská, témata: Rodinné konstelace / Cíle 
nesprávného chování /  Povzbuzování /Komunikace – vstřícné naslouchání / Komunikace 
– sdělování/  Důsledky chování a rozhodování / Rodinné rady /Rozvíjení vlastní 
sebedůvěry. Cena: jednotlivec - 500 Kč, rodičovský pár - 600 Kč . Přihl. do konce ledna. 
  

 Na Svatém Hostýně – koncert a Živý betlém  

*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. 
 

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

Účinkuje pěvecké sdružení Kopřivnice, vstupné dobrovolné. Výtěžek vstupného bude 

věnován na opravy kostelů v („české“) Luboměři a ve Spálově. Srdečně zvou pořadatelé. 

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


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 
 

 

 

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 
 

 
 

Zpěvník pro scholy - Najdi všechno v jedné aplikaci!  

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

mailto:radka.andryskova@charita.hranice.cz
http://www.rodinnyzivot.eu/

