
Infolist 12.1. 2020, Svátek Křtu Páně 
farností  Drahotuše,Partutovice,Potštát 

 

Iz 42,1-7;  

Sk 10,34-38 

Mt 3,13-17 

 

Všemohoucí, věčný Bože, tys slavnostně 

prohlásil, že Kristus je tvůj milovaný Syn, když 

na něj při křtu v řece Jordánu sestoupil Duch 

svatý; dej, ať všic hni, které jsi přijal za syny a dal 

jim nový život z vody a z Ducha svatého, zůstávají v tvé lásce. 
Ž 29 

Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. 
 Po 13/1 Út 14/1 St 15/1 Čt 16/1 Pá 17/1 So 18/1 NE 19/1 

Drahotuše 17:00 --- 18:30AD 
Hranice CČSH 
17:00 Ek.boh. 

+14:30 
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Partutovice --- 17:00 17:00 --- --- 9:35 

Potštát --- --- --- 9:00 --- 11:00 

Dnes: *Slaví se svátek Křtu Páně, poslední den doby vánoční.  

*Pomalu se sčítají výsledky tříkrálové sbírky (snad příští IL)  

www.trikralovasbirka.cz - lze průběžně sledovat. 

*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.  

V týdnu:  * Je 1. týden v mezidobí. Betlémy i vánoční výzdoba 

se u nás v umírněné podobě ponechají max.do Hromnic. 

*Přípravy spol. večera v Partutovicích  Dary do výherní 

soutěže  se sbírají na faře v Drahotuších i u pí. Voldánové v Par-

tutovicích, můžete též připravit slané či sladké (do pát. večera) či 

pomoci s výzdobou a úklidem sálu (v so ráno). Děkujeme. 

PO *v 9:30 navštíví betlém v Drahotuších drahotušská školka. 

ČT *Spolu s církví Československou husitskou oslavíme jejich 

„100. narozeniny“ v modlitebně nad synagogou v Janáčkově ul. 

v Hranicích v 17:00, kázat bude farářka ČCE Pavlína Lukášová. 

*Proto ještě i tento čtvrtek bude mše sv. v Potštátě v 9:00 

PÁ *Dobroty ke Spol. večeru můžete přivést do 18h na faru v Dr. 

SO *od 8:00 se bude připravovat sál U Fojtíků v Partutovicích 

*Vojta v Olomouci předvede zkoušejícímu, jak zvládá morálku. 

*v 19:30 Společenský večer. Připravuje se veselý i chutný 

program - nudit se nebudete. Nezapomeňte něco farmářského! 

Příští neděli: *Je 2. v mezidobí a také 2.den modliteb za jednotu  

* V 16:00 zveme na ekumenickou bohoslužbu do farního 

kostela v Drahotuších. Promluví kazatel CB Ladislav Melkus. 

Letošní již 3.ekumenická bohoslužba bude tedy u nás. *Důležitá prosba: Po těchto boho- 

službách je dobrý zvyk spolu posedět. A tak prosíme o nějaké dobroty k tomuto posezení.  

*Tato setkání ukončíme v pátek 24.1. v 17:00 právě u Církve bratrské, kde bohoslužbu 

povede P. Petr Utíkal, farář z Jezernice. Další ekumenické bohoslužby kolem C+M 

v Husově sboru v Drahotuších a na podzim u sv. Barbory v hranických kasárnách. 
 

http://www.trikralovasbirka.cz/


Spolčátko „s Aničkou“ pro nejmenší nejen z Drahotuš 

Opět zahájí svou činnost ve středu 22.1. na faře v Drahotuších v 16:30. Prosím rodiče 

s dětmi nejen přijďte, ale i předejte tuto zprávu potenciálním zájemcům. Díky. o.Radomír 
 

Poděkování za ekumenickou bohoslužbu u evangelíků 
Mottem týdne modliteb za jednotu křesťanů a našich ekumenických bohoslužeb je věta ze 
Skutků „Zachovali se k nám neobyčejně laskavě.“ A je třeba říci, že na 1.bohoslužbě šlo 
znát, že nejen tuto větu z Písma velmi dobře naplňují. Sice nás nebylo 241 – tedy tolik, 
kolik jich ztroskotalo se sv. Pavlem na Maltě (to je téma, které nám křesťané z Malty také 
připravili i pro ostatní ekumenické bohoslužby), ale i v tom našem aktuálním počtu jsme 
mohli zakusit vynikající pohostinnost spolubratří evangelíků. Kéž by podobnou 
pohostinnost připravili také u nás. Doufáme, že nás u nás bude více! Ještě jsou 3 tyto 
bohoslužby, tak těch 241 můžeme dát dohromady. Díky všem, kteří neváhali a přišli. Kdo 
chcete, můžete průběžně sledovat fotky:  https://www.signaly.cz/fotky/77211 Vojta 
 

Setkání pastoračních rad na farách 

Po společenském večeru můžeme plánovat; Drahotuše ne 19.1. v 17:30, Partutovice út 

21.1. po mši sv. v 17:45 a v Potštátě ne 26.1. ve 14:30. Termíny ještě lze doladit. o.Rad. 
 

Povídání a promítání o cyklopouti ze Stockholmu přes Polsko domů 

Na faře v Drahotuších v pátek 17.1. v 17:30. Srdečně zvu. o.Radomír 
 

V Drahotuších v kostele, když je neděle, mši svatou prožívá vesele: 

Paní Dreiseitlová Jarmila, z Milenova je milá. Poustevníka Antonína vždy 

prožije, již po 55. zažije. Od Boha vše dobrý původ má, nepravostí ať se 

vždy vyhýbá a abychom i my dobrý život žili, Bohu, lidem vždy milí byli! 

Ať Božích darů užívá v hojnosti, k tomuto přeje ji farní rodina drahotušské farnosti.    
 

Pozvánky na další farní plesy 

*Hustopeče/Bečvou: sály KD v pátek 24.1. od 20h, vstupné 200 Kč i s večeří. Bohaté 

občerstvení, koláčky, ochutnávka mešního vína…, veselé překvapení v programu. Večeře 

19:30 - 24:00. Ve velkém sále skupina Galaxy z Olomouce a v malém Dj. Chosé. Lístky 

v předprodeji - na faře v Hustopečích v dnes 15 – 18h. Srdečně zve P. František Dostál 

*Hranice – XXII. farní ples: Sokolovna v SO 15.2.  19:30 – otevření slavnostní polonézou 

aj. taneční vystoupení. Hraje Faťamorgana. Vstupné dobrovolné. Srdečně zve farn.Hranice  
 

Pozvánky z Jitřenky 

DDM Galašova Hranice - Mrazivý dětský karneval: v neděli 26.1. od 14:30. Přezůvky 

s sebou, prosíme o dobrůtky k občerstvení, vstupné dobrovolné.  

Víkend pro rodiny 31.1.-2.2.: Morávka 70, Program: Sportovní, turistický, zábavný pro 

všechny generace, ubytování na postelích, strava z vlastních zásob, bude se kupovat 

hromadně, cena velmi mírná, přihlášky do 24.1. Bližší informace po přihlášení.  

20. hromniční pouť matek ve Šternberku v  SO 1. 2. (LK 2,40) Program: 9.20 modlitba 

růžence, 10.00 mše svatá. 12.30 pozdrav Mgr. Markéty Klímové, národní koordinátorky 

hnutí Modlitby matek, 12.45 Dítě a počítač – přednáška Doc. Dr. Rudolfa Smahela Th.D., 

13.30 adoraci s prosbami za děti, 14.15 závěrečné požehnání. Program se koná v areálu 

kostela a bývalého kláštera. Prosím, teple se oblečte. Za CPR Mgr. Marie Kaňovská 
 

Naléhavý úmysl apoštolátu modlitby papeže Františka na leden 

Za mír ve světě, rodinách i srdcích.Plamen dialogu a sebeovládání ať zahání stín nevraživosti 
 

 

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.signaly.cz/fotky/77211
http://farka.antiochia.cz/
http://www.farnostdrahotuse.cz/
mailto:farka@home.mitranet.cz;


  

Ludmila Pavlátová, František + Markéta Poláchovy 

 

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 

 

Pozvánky 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 – 

…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. 
 

http://archa.ado.cz/akce_archa/snezenky-4-prerov/
http://www.stojanov.cz/
mailto:velehrad@stojanov.cz

