
Infolist 19.1. 2020, 3. neděle v mezidobí „Božího Slova“ 
farností  Drahotuše,Partutovice,Potštát 

 

Iz 8,23-9,3;  

1Kor 1,10-17 

Mt 4, 12-23 

 

Všemohoucí, věčný Bože, veď nás, ať žijeme 

podle tvé vůle, abychom zůstávali 

stále spojeni s tvým milovaným 

Synem a přinášeli hojný užitek. 

Ž 27 
Hospodin je 

mé světlo a má spása. 
 Po 27/1 Út 28/1 St 29/1 Čt 30/1 Pá 31/1 So 1/2 NE 2/2 

Drahotuše 17:00 --- 18:30AD --- 17:00 Velká 
17:00 

8:00 

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

Potštát --- --- --- 17:30 --- --- 11:00 

Sbírka na potřeby farnosti: Drahotuše 5; Partutovice 9,1; Potštát 2,5 

Dnes:  *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. 
*Podle vyhlášení papeže Františka je neděle Božího Slova. Z toho důvodu si příští neděli 
každá rodina přinese k požehnání Bibli, budeme žehnat i lektorům 
*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. 
*3K koledníci se rádi podívají na Tajný život mazlíčků 2 v KD Echo v Lipníku od 15h. 
*Je také světový den malomocných, v 10h bude na NOE za ně mše sv. Malomocenstvím 
trpí ve světě miliony lidí. http://www.likvidacelepry.cz/Aktuality/LL-v-televizi-Noe.html  
V týdnu: ÚT pozvání na dopolední běžky Martinák- Pustevny a zpět. Odj.v 7h. o.Radomír 

ST 16:30 – spolčátko na faře v Drahotuších 

ČT děti dostanou vysvědčení – i od nás dostaly známku z náboženství. Jistě se snažily, 

můžete společně doma poděkovat Bohu za jejich úsilí a poprosit o nápravu nedostatků.   

SO*9h v Drahotuších se bude uklízet kostel po vánocích. Prosíme, přijďte muži i ženy. 

*v 10:00 mší sv. začíná hromniční pouť matek ve Šternberku, 14:15 je svát. požehnání. 

*ve Velké oslaví Uvedení Páně. Ostatní SO: 8.2. Milenov, 22.2. Slavíč a 29.2. Velká 

Příští neděli: *Je svátek Uvedení Páně do chrámu. Součástí liturgie je i žehnání svící. 

V Drahotuších je bude možno před tím zakoupit. *Navíc budou žehnány Bible a lektoři 

*Měla by být uklizena vánoční výzdoba. Díky všem, kteří se podíleli na jejím úklidu.  
%  

Otázky pastoračním radám 

Ze strany rad byl projeven zájem o reakci otce arcibiskupa na zodpovězené otázky směřo-

vané k pastoračním radám. Otec arcibiskup na poradě děkanům sdělil, že si poctivě pročetl 

odevzdané odpovědi a vypsal, co by mohlo jiné inspirovat a postupně je bude zveřejňovat 

v diecézním časopise Oldin, který by členové rad měli odebírat.  „…Už dlouho se snažím 

naslouchat hlasu lidu. K tomu vedou i mé otázky. Nečekám jen souhlas či pouhé splnění 

daného úkolu. Je třeba, aby otázky lidí přišly k biskupovi skrze vás a lidé neprožívali 

frustraci v církvi. Co se pošle biskupovi, by mělo projít diskusí, v níž se mnohé vysvětlí a už 

nebude třeba se ptát nebo snaha o společnou formulaci stmelí společenství a prohloubí 

vztahy. Společenství hledající v Bohu poroste jako jádro místní církve…“ Arcibiskup Jan  

http://www.likvidacelepry.cz/Aktuality/LL-v-televizi-Noe.html


Díky za ekumenické bohoslužby 

Letos bylo těchto bohoslužeb (a ještě bude) trochu víc. 

Kdo byl na všech 4, jistě si toho užil ve společenství a 

s Pánem. V každé církvi jsme zažili pohostinnost, jak jsme 

k tomu byli vyzváni a všichni, kdo je připravovali, dělali 

tak s dobrým úmyslem společného křesťanského sdílení. 

Ač některým z nás se zdála naše katolická nepřipravená, že 

měl být program jako na kulturním představení, ale Duch 

Svatý nás zve k jednotě a dává prostor i pro překvapení. U nás díky varhaníkovi i schole, 

všem přimlouvajícím se i zúčastněným. Důležitá potom je i ta chvíle společného agapé, 

které bylo všude připraveno víc, než dobře, za což patří dík všem hospodyňkám. Vojta 
 

Opravy kostelíka v Boškově 

Bývalí farníci z Boškova mají velký zájem o opravu 

svého kostelíka i hřbitovní zdi a tak se letos se plánuje 

udělat více akcí, než jen pouť ke sv. Marii Magdaleně. 

Prostředky chtějí vybrat také prostřednictvím beneficí 

a sponzorů. 1. charitativní koncert se v tomto kostele 

plánuje na sobotu 23.5.2020 v 16.00. Přispět může 

kdokoliv, č.účtu: 243590199/0300 VS 1781.o.Radomír   
 

Náš společenský večer je už za námi – srdečně zveme na další do Hranic 

SO 15.2. od 19:30 v Sokolovně v Hranicích. Vstupné dobrovolné. Farnost Hranice 
 

Tříkrálová sbírka v olomoucké arcidiecézi 

*5832 skupinek vybralo 32,2mil.Kč. Vloni 5660 skupinek 29,8mil. Kč. V tuto chvíli, kdy 

je 100% sečtena jen olomouc. arcidiecéze, je zatím v ČR 95% průběžně vybráno a sečteno 

téměř 122 mil. Kč. Celkem 122,3 mil. bylo vybráno r.2019. www.trikralovasbirka.cz  

*Další odměna pro tříkrálové koledníky: v sobotu 8. 2. a 22. 2. v době od 7:30 do 8:45 

nám bude k dispozici bazén a všechny vodní atrakce Plovárny Hranice. Vstupné 10Kč/os.  
 
 

V roce 2019 oslavila Katolická biblická federace 50 let od svého 

založení. V roce 2020 si také připomeneme šestnáctisté výročí od 

úmrtí svatého Jeronýma, velkého překladatele Bible, který dokázal 

přeložit Písmo do „každodenního“ jazyka obyčejných lidí. Jeho 

horlivost týkající se dostupnosti Písma lidem vychází z jeho 

přesvědčení, že „neznalost Písma je neznalostí Krista.“ Souvislost 

těchto dvou výročí vyhlásila Katolická biblická federace  rok 2020 „Rokem Božího slova“, 

který se bude slavit od první neděle adventní (1. prosince 2019) do památky svatého 

Jeronýma (30. září 2020). Tento rok má vést k novému zdůraznění skutečnosti, že Boží 

slovo je středem života církve, jak to vyjádřili sv. Jan Pavel II. (Tertio Millenio 

Adveniente, čl. 36), papež Benedikt XVI. v návaznosti na biskupskou synodu v roce 2008 

(Verbum Domini, čl. 73) a papež František v encyklice Evangelii Gaudium (§ 174).  
 

 

Sestry sv. Kříže srdečně zvou mladé ženy ve věku 18-35 let 21. – 23.2.  

na přípravu na postní dobu a to formou víkendové duchovní obnovy. Přihlásit se můžete: 

dokromeriz@gmail.com; https://www.signaly.cz/vikendova-duchovni-obnova-pro  
 

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

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