
Infolist 5.1. 2020, Slavnost Zjevení Páně 
farností  Drahotuše,Partutovice a Potštát 

 

Iz 60, 1-6;  

Ef 3,2-6 

Mt 2,1-12 
 

Bože, tys přivedl mudrce, kteří šli za světlem hvězdy, k 

poznání tvého jednorozeného Syna; doveď i nás, kteří tě 

poznáváme světlem víry, k blaženému patření na tvou slávu. 
 

Ž 72 Budou se ti, Hospodine, 

klanět všechny národy! 
 Po 6/1 Út 7/1 St 8/1 Čt 9/1 Pá 10/1 So 11/1 NE 12/1 

Drahotuše 17:00 --- 18:30AD Hranice ČCE 
17:00 EB 

17:00 Slavíč 
17:00 

8:00 
Partutovice --- 17:00 17:00 --- 9:35 

Potštát --- --- --- 9:00 --- --- 11:00 

Dnes: *Liturgie je ze Slavnosti Zjevení Páně, tedy i s žehnáním vody, kadidla a zlata.  

*Koho nezastihli Tři králové, ještě nezoufejte, někde ještě přijdou neb mají čas a pokud 

jste je prošvihli, bývá dobrým zvykem, že jsou koledníci s pokladničkou taky v kostele. 

 *ČT1 bude přenášet Tříkrálový koncert z Brna v 18:00. Kdo 

však chcete pomoci opravit varhany v Luboměři či Spálově, 

přijeďte na novoroční koncert do Spálova v 16:00. 

V týdnu: *Kde nebyli navštíveni nemocní, navštíveni budou. 

*Kdo chcete Nezbedu nebo i Cvrčka, hlaste se Vojtovi 220 

či 330,- /rok (P.S. nezbeda jsem a na housle neumím) 

PO *V zájmu domluvení ekumenic. bohoslužeb se sejdou na 

evangelické faře v Hranicích katoličtí i nekatoličtí duchovní. Náboženství stihneme také. 

*Jelikož jsme oslavili „Tři krále“, bude v Drahotuších „jen“ všednodenní mše sv. „po 

Zjevení Páně“. Po této mši sv. se opět sejde modlitební společenství. 

ST *Dopoledne se všichni kněží děkanátu sejdou a zasednou k děkanátní radě.  

*V Partutovicích počítejte s návštěvami nemocných. 

ČT *V Potštátě bude mše sv. již ráno v 9:00, abychom večer mohli slavit den 100. výročí 

církve ČS husitské, i když v 17:00 v evangelickém kostele na Šromotově nám. 

SO *Nastala výměna v pořadí mší sv. na vesnicích, nebude dnes v Milenově, ale ve Slavíči. 

*Děti z Ostrůvka snů budou mít v 15h v Drahotuších zkoušku. Můžete si je poslechnout. 

Příští neděli: *Slaví se svátek Křtu Páně, poslední den doby vánoční. Od pondělí je pak 

mezidobí (lekcionáře ve všední dny – cyklus 2). Betlémy mimo kněžiště mohou zůstat, ale 

již nejsou v centru pozornosti, vánoční výzdoba se pomalu uklízí. 

*Tři králové mohou navštívit poslední domácnosti, ale zřejmě už u Vás byli. Pokud ne, je 

možnosti přispět – viz www.trikralovasbirka.cz . Zde můžete průběžně sledovat výsledky. 

*Ke cti Krista, nám narozeného, budou mít varhanní koncert děti z Ostrůvka  

snů pod vedením p. uč. Lýskové v 15:00 v drahotušském farním kostele.   
 

Z (drahotušské) pošty jednu zásilku - máme pro vás novinku:  

Paní Eva Míčková, jež v poště se vyzná, k narozeninám se jistě přizná: 6x10=60 – ještě 

déle ji má Pán Bůh rád. Jeho láska neustává, neustále nám se dává. Tu zprávu z „nebeské 

pošty“ máme, radostně ji předáváme. o.Radomír,Vojta i farníci a všichni na ni myslící 
 

http://www.trikralovasbirka.cz/


Společenský večer dne 18.1. 2020 bude ►FARMÁŘSKÝ◄ 

*Každý, kdo něco farmářského na oblečení přinese, jednoho losu zdarma obdrží! 

*Abychom se dobře zabavili, bude nám k tomu vyhrávat ►FAŤAMORGANA◄ a dál by 

bylo dobré připravit ještě další zábavný program. Nějaká překvapení jsou domluvená, ale 

těšíme se, že zařadíme ještě něco dalšího. Proto se nebojte nabídnout a oznámit. 

*OBČERSTVENÍ ►bude skvělé, jídlo i pití v hojnosti. Základ dají dohromady dobré 

hospodyňky v Partutovicích. Sladké či slané dobroty budou vítány i z dalších stran. Je 

potřeba je dovézt do pátku 17.1. po mši svaté v Drahotuších.  

*Nezapomněli jsme ani na ►VÝHERNÍ SOUTĚŽ◄. Dary (nebo oznámení o nich) 

můžete do 17.1. dát na faru do Drahotuš a partutovští k paní Aleně Voldánové. 

*Vstupné bude jako vždy dobrovolné. Srdečně vás zveme a děkujeme předem za veškerou 

spolupráci. o. Radomír, farníci z Partutovic 
 

Díky za živý betlém v Partutovicích a taky výzva 

*„Znázornit událost Ježíšova narození je totéž co 

prostě a radostně zvěstovat tajemství vtělení Božího 

Syna. Jesličky jsou totiž jakýmsi živým evangeliem, 

které vystupuje ze stránek Písma svatého.“ 
FRANTIŠEK, Admirabile signum z 1.12. 2019 

*Díky všem, kteří přišli a zapojili se. Přišla silná parta - o. Radomír chtěl, vidě plný 

kostel, slavit další mši svatou.  A „Ježíšek“ – Hubert se bude připravovat ke svatému křtu. 

*Doufám, že bylo i několik těch, kteří udělali nějaké obrázky ať už stojící nebo pohyblivé 

(foto či video). Mohli byste je, prosím, poslat na faru? Drahotušský živý betlém si již 

můžete oživit i skrze stránky farnosti, kde visí i velice vydařené video. Díky i za to. Vojta  
 

Díky farníkům z Potštátu, že připravili vánoční bohoslužbu v Lipné.  

Letos se také našel místní betlém, který byl i s další výzdobou skrze obětavé farníky 

z Potštátu nachystán. Díky také všem zúčastněným farníkům i poutníkům. Pomalu se 

z Lipné stává vyhledávané poutní místo a to je dobře i pro celou potštátskou farnost. Vojta 

Sněženky – 5denní křesťanské tábory o jarních prázdninách (od 2. tř. ZŠ do 14 let). 

V TS Archa v Rajnochovicích 24.-28.2. 900 Kč.Hry, aktivity zaměřené na všestranný 

rozvoj a duchovní program. Pravidelně se věnujeme katechezi a snažíme se vést děti k 

aktivní účasti na mši sv.  a na modlitbě. http://archa.ado.cz/akce_archa/snezenky-4-prerov/   

Duchovní obnovy na Velehradě 1. pol.2020 (výběr) 

24.1. - 26. 1. pro ty, kteří přijali svátosti církve v dospělosti -  P. Vítězslav Řehulka 

17.2. - 19. 2.  a 13.3. - 15. 3. pro kostelníky a akolyty  - P. Pavel Hofírek 28.2. - 1. 3.  pro ty, 

kteří pečují o kostel, 6.3. - 8. 3.  Postní pro všechny  a 27.3. - 29.3. Rekolekce pro katechety 

a animátory farních společenství  - Mons. Vojtěch Šíma 20.3. - 22. 3.  (nejen) pro členy 

Matice svatoantonínské  - P. Adam Rucki  17. 4. - 19. 4. pro seniory - P. Miroslav Jáně;   

15. 5. - 17. 5. pro lektory a zájemce o Boží slovo v prakt. životě  - P. Marián Pospěcha; 

19.7. - 23. 7. pro všechny  - Mons. Aleš Opatrný www.stojanov.cz; velehrad@stojanov.cz 
 

Letošní první vernisáž v Galerii severní křídlo zámku Hranice  

Ve středu 08.01. v 17 h. Společně zahájíme výstavu Hany Mlčochové (ilustrace) a 

Miloslava Mlčocha (fotografie), jinak v časech MěÚ Hranice do 14.2. MgA J. Vrtalová 

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://archa.ado.cz/akce_archa/snezenky-4-prerov/
http://www.stojanov.cz/
mailto:velehrad@stojanov.cz
http://farka.antiochia.cz/
http://www.farnostdrahotuse.cz/
mailto:farka@home.mitranet.cz;


Pozvánky a pozdravy z Jitřenky 
 

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:  
 

– – 
být důsledný je namáhavé – vaha rodiči být 

…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. 
 

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 
 

 
 

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

