
Infolist 2.2. 2020, svátek Uvedení Páně do chrámu  
farností  Drahotuše,Partutovice,Potštát 
 

Mal 3,1-4;  

Žid 2,14-18 

Lk 2,22-40 

 

Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem,  

byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně  

prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 

Ž 24 
Hospodin zástupů,  

on je král slávy! 
 Po 3/2 Út 4/2 St 5/2 Čt 6/2 Pá 7/2 So 8/2 NE 9/2 

Drahotuše 17:00 --- 18:30AD --- 17:00 Milenov 
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:  *Je svátek Uvedení Páně do chrámu. Součástí liturgie je i žehnání svící. 

(V Drahotuších je bude možno před tím zakoupit). Též budou žehnány Bible a lektoři. 

V závěru bude uděleno svatoblažejské požeh. proti nemocem krčním a všemu jinému zlu. 

*Vánoční výzdobu po dnešku už neuvidíte. Díky všem, kteří se podíleli na jejím úklidu.  

V týdnu: *Je 1. týden v měsíci, budou návštěvy nemocných a adorace po mši sv. 

PO *Výuka náboženství mladších v Drahotuších proběhne mimořádně na faře. 

*Po mši sv. v Drahotuších – setkání modlitebního společenství. 

ST 16:30 – spolčátko na faře v Drahotuších 

ČT 16h beseda pro rodiče - hotel Centrum: „I naše děti potřebují hranice“ 

SO V duchu udržování hygieny zve Charita koledníky vykoupat se do hra-

nické plovárny 7:30 - 8:45 – lze vzít i rodiče za 10,-/os (za 14 dní opět). 
 

Možnost koupit si Bibli 

Celá – 250Kč, Nový zákon+ žalmy a přísloví (kapesní formát) - 70Kč.  

Z pastoračních rad farností (potštátský vzor–ostatní snad ještě pošlou) 

23.2. -  Stolec sv. Petra ◄ latinské ordinárium (všude) ►15.3. -  zvolení papeže Františka,  

21.3. - Slavíč - sv.Josef - pouť mužů (pro všechny);  4.4. – děk. setkání mládeže; Út 7.4. - 

30 let bisk. svěcení biskupa Hrdličky a Graubnera - dopis, modlitba, přímluvy; Velikonoce 

- ČT a SO zajistit kněze (Potštát); So 23.5. -  sponzorský koncert Boškov, dál propagace 

akcí na Potštátě. Pá 5.6. - Noc kostelů – kont. osoba z  Potštátu (v Drah. nestanovena); 

Potštát - víc kostelů, méně programu, pozvánky, 16-23 h. (Lipná- 1,5 h.; Boškov - 1,5 h.; 

Potštát, d. kostel - 1,5 h.; PM- 3 h.) NE 14.6. Potštát - Boží Tělo (také Drahotuše); Pá19.6.- 

Potštátské slavnosti, mše sv. a koncert (mše sv. vým.za Drahotuše) NE 21.6. Lipná pouť 

(Drahotuše – farní den); Ne 28.6. Kyžlířov; NE 19.7. Boškov. Mgr. Karel Kotrla a Vojta 
 

Společenství cursilla v Drahotuších (Ultreya) 

Přátelé, kteří rádi pracují s Božím slovem, jsou srdečně zváni na Ultreyu, která začne mší 

sv. v PO 17.2. v 17:00 ve far.kostele v Drahotuších a pak při společenství. Mši sv. bude 

slavit P. Pavel Hödl, který má v rámci ČR cursillo na starost. V loňském roce jsem s nimi 

zažil nezapomenutelnou duchovní obnovu pro muže na Grúni. Můžete se přidat i další. 

Proto vás zveme, ... Vojta, Emilie Uřinovská, Věra Šlosarová… https://www.cursillo.cz/  

https://www.cursillo.cz/


Ke sv. Valentinovi a Panně Marii Lurdské 

*V úterý 11.2. k  Panně Marii Lurdské v rámci Svět. dne nemocných (z podnětu sv. 

Jana Pavla II. od r. 1993) bude v Drahotuších od 6:30 do 17:00 otevřena lurdská kaple a 

večer po hranické mši sv. se (patrně) sejdou katecheté hranického děkanátu na tamní faře. 

*V pátek 14.2. je sv. Valentina. Církev v naší zemi si jej moc nepřipomíná. Drahotuších 

si jeho památku připomeneme po nedělní mši sv. 16.2. u jeho oltáře. CPR Jitřenka Hranice 

mu věnuje ono nedělní odpoledne ve Všechovicích v kostele a pak na faře. 
 

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. http://archa.ado.cz/akce_archa/snezenky-4-prerov/ 
 

Tříkrálová sbírka již sečtena 

Celkový výsledek je 131 260 415 Kč, o něž se zasloužilo 24 994 tříkrálových skupinek. 

Loňská sbírka 122,3 mil. Kč a bylo o 1000 skupinek méně. www.trikralovasbirka.cz 
  

Noc kostelů 2020 PÁ 5. června 

Motto: „Učinil jsi měsíc k určování času. Přivádíš tmu, Noc se snese… Slunce vychází… 

Člověk vyjde za svou prací.“ (srov. Ž 104,19–23). Přihlašování na webu bylo zahájeno. 

Přihlášení je možné jen elektronickou přihláškou. Do 27.3. lze objednat propagační mate-

riály (plakáty do A1 zdarma). Po přihlášení přijdou na udanou e-mailovou adresu přístupo-

vá data k administraci stránek Vašeho kostela na webu www.nockostelu.cz  Lubomír Nágl 
 

Seminář Poselství křesťanských Velikonoc  

pro všechny stávající i nové lektory „Vstupy do škol s náboženskými tématy“. Program - 

velikonoční příběh den po dni s využitím hudebních ukázek. Na závěr možnosti jak to 

realizovat v prostorách kostela ÚT25. 2. v sále kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc od 

15.30 do 18h. Mgr. Helena Polcrová, Centrum pro školy; polcrova.helena@ado.cz 
 

Srdečně zveme 21. 3.  do Olomouce na diecézní setkání varhaníků  

„České nebe Jana Zástěry“ v aule Caritas – VOŠs Olomouc, Křížkov-

ského 6, 10- 15h. Určeno nejen pro varhaníky,sbormistry,ale pro všechny 

zájemce o liturgii a hudbu. Chce představit uměleckou duchovní tvorbu, 

nechat nahlédnout do realizace liturgické hudby při poutích,poučit o 

instrumentaci duch. hudby se zaměřením na dech.nástroje.Zd.Vyvozilová 
 

Nabídka knih 

*Nemocným - Knížka modliteb pro nemocné. Tato brožurka obsahuje však nejen 

modlitby, ale i uvedení do svát.smíření a pomazání nemocných. K vydání připravil Mons. 

Josef Hrdlička - A5, 52 stran, cena po slevě 15,- Kč Matice Cyrilometodějská 

*Jan Polák, Zakázané dotyky. Masturbace pohledem katol. morálky 144 str.;159 Kč. 

Toto téma sleduje z pozice vývojové psychologie, Bible a tradice církve, magisteria, výcho- 

vy a formace různých životních stavů s uvedením příslušné kazuistiky. Chce pomoci 

dospělým čtenářům vytvořit si solidní úsudek a poskytnout užitečné rady pro život z víry.  

*Beseda s autogramiádou s Mons. Stanislavem Přibylem v Olomouci ÚT 18.2. v 17h 

Generální sekretář ČBK v arcibiskupském paláci představí svou knihu Karlův most 

v souvislostech víry a ducha. Karmelitánské knihkupectví na Arcibiskupství Olomouc.  
 

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