
Infolist 19.1. 2020, 2. neděle v mezidobí 
farností  Drahotuše,Partutovice,Potštát 

 

Iz 49,3-6;  

1Kor 1,1-3 

Jan 1,29-34 

 

Všemohoucí, věčný Bože, ty řídíš všechno na nebi i na zemi; vyslyš  

prosby svého lidu a dej našim dnům svůj řád a mír. 

Ž 40 
Hle, přicházím,  

Pane, splnit tvou vůli. 
 Po 20/1 Út 21/1 St 22/1 Čt 23/1 Pá 24/1 So 25/1 NE 26/1 

Drahotuše 17:00 --- 18:30AD --- 16:00 Milenov 
17:00 

8:00 

Partutovice --- 17:00 17:00 --- Hranice CB 
17:00 EB 

9:35 

Potštát --- --- --- 17:30 --- 11:00 

Dnes: * 2.den modliteb za jednotu. Vrcholem týdne je svátek obrácení sv. Pavla v sobotu   

* V 16:00 zveme na ekumenickou bohoslužbu do farního kostela v Drahotuších. 

Promluví kazatel CB Ladislav Melkus. Po těchto bohoslužbách je zvykem spolu posedět. 

Díky všem, kteří něco dobrého připravili, a těšíme se také odpoledne na hojnou účast. 

*O hojnou účast žádáme též drahotušskou pastorační radu, která se sejde v 17:45   

–po společném posezení na faře. 

V týdnu: *Vyzvedneme si kalendáře s úmysly mší sv.;můžete ještě volné úmysly doplnit. 

PO *Po mši sv. v Drahotuších se sejde modlitební společenství. 

ÚT *Po mši sv. v Partutovicích se sejde pastorační rada farnosti na místní faře v 17:45 

ST *Po půlroce se dá dohromady na drahotušské faře spolčátko v 16:30. Přijďte všichni, 

ať v pololetí nepropadnete! Paní učitelka Anička je na docházku velmi přísná.  

PÁ * u Církve bratrské bohoslužbu povede P. Petr Utíkal, farář z Jezernice v 17h, proto 

mše sv. v Drahotuších je už v 16:00 (obojí se stíhá). 

*Fotky z již proběhlých ekumenických bohoslužeb: 

https://www.signaly.cz/fotky/77211  

*o. František zval na farní ples do Hustopeč nad 

Bečvou. Je od 20h i s večeří za 200Kč. 

Příští neděli:  *Při mši svaté budou zvláště 

osloveny děti. Nemusí se bát přijít sednout dopředu. 

*Také potštátská pastorační rada se sejde ke svému 

jednání ve 14:30. 

*Papež František vyhlásil 3. neděli v mezidobí jako 

„neděli Božího slova“. Boží slovo má být celý tento 

rok v centru naší pozornosti, jak bylo oznámeno také 

listem Mons. Dominika kardinála Duky ke dni Bible 

v závěru minulého roku. 

*Mrazivý dětský karneval CPR Jitřenka v DDM na 

Galašově v Hranicích ve 14:30. Masky a přezůvky 

s sebou. K občerstvení lze přispět dobrůtkami. 

Vstupné dobrovolné. 
 

        Výsledky Tříkrálové sbírky 

(skupinky/rok) 2019 2020 

Drahotuše (8) 35 930 41 692 

Velká (3) 13 176 15 535 

Lhotka (1) 3 320 4 490 

Radíkov (2) 5 586 7 348 

Milenov (4) 10 934 12 891 

Hrabůvka (1) 12 911 13 124 

Klokočí (2) 9 681 10 160 

Slavíč (2) 8 620 6 422 

Středolesí (1) 1 470 3 389 

Uhřínov (1) 2 255 2 631 

Far. Drahotuše 103 883 117 682 

Potštát+Boň. 24 949 22 593 

Boškov+Lipná  7 714 11 545 

Kovářov  8 386 6 720 

Kyžlířov  8 951 11 142 

Far. Potštát (8) 50 000 52 000 

Partutovice(3) 31 270 34 650 

Char. Hranice 1 148 409 1 476 949 

https://www.signaly.cz/fotky/77211


Slovo ke včerejšímu Společenskému večeru v Partutovicích 

Děkujeme dárcům, kterých bylo mnoho, p. starostovi za výraznou podporu, panu Fojtíkovi 

za poskytnutí sálu, Milušce H.& spol. za výzdobu, losy aj., děvčatúm ze „spolku“ za 

výrobu a distribuci hl. řízků, Aničce za kvalitní provázení večerem, všem organizátorům, 

vystupujícím i kapele za příjemný večer se vším všudy, co k tomu patří. Při společenském 

večeru je to jiné, než v kostele. Můžeme tak ukázat, že radost z víry se prožívá v běžném 

životě i při společenských událostech. V Partutovicích nám opět bylo fajn.Bohu díky. V+R 

Viz fotky: https://www.farnostdrahotuse.cz/2020/01/06/spolecensky-vecer-v-partutovicich/ 
 

V drahotušské farnosti máme dvě slavnosti: 

*Paní Ludmila Pavlátová, právě dnes slaví, od Boha dostala nejen mnoho zdraví – tolik 

let má, co Mojžíš, když národ měl vést (80), moc se mu nechtělo to břímě nést. Je dobře,že 

paní Ludmila s námi společenství tvoří,přejeme ji ať stále má požehnání Boží 

*František, Markéta ANO si dali, s Bohem i rodinou vážně to vzali. 20 let 

drží to rozhodnutí, u Poláchů láska se nenutí, ale žije se tam tak přirozeně a 

s Bohem se radí každodenně. Všeho od Boha ať dostanete v hojnosti  - to 

přeje o. Radomír s Vojtou i s celou farností.   
 

Noc kostelů 2020 

Rád bych poděkoval všem, kteří se jakkoli zapojili do Noci kostelů 2019 a umožnili 

návštěvníkům skrze různé programy setkání s živou církví a Boží blízkostí ve společenství 

i ve chrámech. Mnozí z Vás již plánujete nebo budete plánovat činnost a akce - příští 

Nocikostelů bude v pátek 5. 6. 2020. Těším se na spolupráci. Luboš Nágl, koordinátor  
 

Pozvánky pro vedoucí ikoledníky TS s jejich rodiči od Charity  

Kino „Tajný život mazlíčků 2“ – pohádka pro celou rodinu v 

neděli 26. 1. od 15:00 v KD ECHO v Lipníku n/ Beč.  

Zaplavat si a pod.  - v sobotu 8. 2. a v sobotu 22. 2. ráno v době 

od 7:30 do 8:45 nám bude k dispozici bazén a všechny vodní 

atrakce Plovárny Hranice. Vstupné 10Kč/os. 

Připomenutí z Jitřenky 

*Kurz efektivního rodičovství v Hranicích na faře: 8 setkání od 

čtvrtku 13.2. 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 31.1. 
 

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/  
 

2 tipy na dovolenou 

*Letecky Barcelona – Montserrat – Zaragoza – Pamplona – Lurdy 24. 5. – 31. 5. , 

cena:  18 400 Kč, přihlásit se do 30. 1. Faust2013@seznam.cz,  

* „Slavné katedrály“ - Dijon – Nevers – Tours   Lisieux – Chartres – Paříž -  Remeš - 

Štrasburg 30.9. – 7. 10. ,cena: 17 000 Kč favalasskapolanka@ado.cz  

* Více www.awertour.cz P. Jiří Kučera, Valašská Polanka  

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.farnostdrahotuse.cz/2020/01/06/spolecensky-vecer-v-partutovicich/
http://archa.ado.cz/akce_archa/snezenky-4-prerov/
mailto:Faust2013@seznam.cz
mailto:favalasskapolanka@ado.cz
http://www.awertour.cz/
http://farka.antiochia.cz/
http://www.farnostdrahotuse.cz/
mailto:farka@home.mitranet.cz;


K neděli Božího slova od papeže Františka 

…Tímto listem chci proto odpovědět na mnohé žádosti, které jsem obdržel od věřících, 

aby celá církev sjednotila svůj úmysl v oslavě neděle Božího slova. Stalo se běžnou praxí, 

že se křesťanské společenství soustředí na velký přínos Božího slova pro každodenní život. 

Mnohé místní církve prostřednictvím různých iniciativ přibližují věřícím Písmo svaté, aby 

si s vděčností uvědomili tento veliký dar a snažili se ho uplatňovat v běžném životě a být 

jeho věrohodnými svědky. … Kéž díky neděli věnované Božímu slovu vzroste v Božím 

lidu zbožné a vytrvalé přátelství s Písmem svatým, tak jako autor učil už v dávných 

časech: „Vždyť je ti to slovo velmi blízké, je v tvých ústech a v tvém srdci, takže ho můžeš 

zachovávat“ (Dt 30,14).  Dáno v Římě u Sv. Jana Lateránského, 30. září 2019, liturgická 

památka sv. Jeronýma, na začátku 1600. výročí jeho úmrtí. FRANTIŠEK 

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 

 

 

 

 

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 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 

http://www.stojanov.cz/
mailto:velehrad@stojanov.cz


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. 
 

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/

