
Infolist 9.2. 2020, 5. neděle v mezidobí 
farností Drahotuše,Partutovice,Potštát 

 
Iz 58, 7-10;  

1Kor 2,1-5 

Mt 5,13-16 

 

 

Všemohoucí Bože, opatruj nás – svůj lid 

– s otcovskou láskou; a protože nemáme 

oporu jinde, než v naději na tvou milost,  

chraň nás stále svou mocí.  

Ž 112 
Spravedlivý září  

v temnotách jako světlo. 
 Po10/2 Út11/2 St 12/2 Čt 13/2 Pá14/2 So 15/2 NE 16/2 

Drahotuše 17:00 --- 18:30AD --- 17:00 Sobotní mše sv. 
v předvečer 

neděle dnes není 

8:00 

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

Potštát --- --- --- PM+14:30 +15:00 11:00 

Dnes:  *Už je 5. týden v mezidobí, vánoce pryč a půst je ještě daleko. 

V týdnu: ÚT*Je Světový den nemocných a Panna Maria Lurdská. 

V Drahotuších bude lurdská kaple otevřena k modlitbám 6:30 – 17:00  

  ST *v 16:30 na faře v Drahotuších se sejde spolčátko.  

PÁ *V Drahotuších se můžete před či po mši sv. stavit u oltáře  

sv. Valentina, patrona zamilovaných.  

Společně jej uctíme v neděli krátkou modlitbou u oltáře po mši sv. 

SO *Hraničtí zvou v 19:30 na farní ples do Sokolovny. Přijďte.  

Příští neděli: *Sbírka na potřeby farnosti. Za vaše dary Pán Bůh zaplať! 

*Kromě Drahotuš zve na sv. Valentina do všechovického kostela Cen-

trum Jitřenka a to ve 14:30 k obnově manželských slibů a v 15h na tamní faře k posezení. 
 

Tradiční běžkoakce: „23km hřebenem Orlických hor“ tam a zpět- již v sobotu 15.2.  

Odj. z Drahotuš od fary v 5:50 se zast. v Hranicích. Hlaste se, dokud jsou ještě místa. o.R. 
 

Svatební ohlášky – SO 22.2. – Partutovice, kostel sv.Mikuláše  

V 10h si zde řeknou své ANO Tereza Opršalová ze Spálova a Pavel Ovčáčík z Heřmanic. 
 

Blahopřání opět máme, do Drahotuš předáváme: 

Paní Danuše Fraisová milost Boží ať uchová.Mnoho dává modlitbami,moc jsme rádi,  

že je s námi!Tak,jak těch let 70,v Božích rukou se dál hřát.Boží péče ta je k mání, pro 

každého do skonání a pak v Boží milosti i do celé věčnosti –to přejí všichni z farnosti. 
 

Společenství živého růžence v Drahotuších 

V úterý 11. 2. je památka Panny Marie Lurdské. Vždycky o 1. neděli v měsíci; teď 1.3., se 

vyměňují desátky růžence. To je slušná doba na přemýšlení, kdo by se mohl a rád by se 

zapojil do živého růžence. 2 růže jsou plné a 3. potřebujeme doplnit ještě mnoha lidmi. 

Živý růženec skýtá 1 povinnost a mnoho výhod. Povinnost je pomodlit se 1 desátek 

růžence denně (může klidně i v rodině) a výhody: 1. Nezapomenete na modlitbu, která 

dlouho netrvá, 2. Pomodlíte se 1 desátek a tak se společenstvím se modlíte celý růženec, 3. 

Modlitba růžence je pro všechny (i děti) a 4. Každý měsíc je za živé i zemřelé členy a 

jejich rodiny mše svatá. Jako intenční dar na mši sv. jen 5 Kč/měsíc. Anna Pacáková ml. 

Více o živém růženci: https://antioruzenec.signaly.cz/1302/zivy-ruzenec-farnosti-drahotuse 
 

https://antioruzenec.signaly.cz/1302/zivy-ruzenec-farnosti-drahotuse


Sobotní mše sv. : 22.2. 17h Slavíč, Velká pak až 6.3 v 17h 
 

Přechodnou „katedrálou“ se stala kaple sv. Pelegrina v lázních Teplice/B,  

kde se t.č. nachází Mons. Pavel Posád, pomocný biskup českobudějovický. Mše sv. - PO-

ST-PÁ a SO (s nedělní platností) vždy v 15:30 do 19.2. Mgr. Marcela Brázdová  
 

Setkání fatimského apoštolátu v Hranicích – ÚT 3.3. od 15:00 

*15:00 – korunka a růženec, 16:00 přednáška, 17:00 mše sv. s P. Pavlem Dokládalem, 

zasvěcení Panně Marii. Před a po mši sv. jistě bude i nabídka Pastýře. 

*Změny mší sv. k tomu: Po 2.3. v 17h v Partutovicích a v Út 3.3. v 7:40 v Drahotuších 
 

Pozvánky z Jitřenky 

V Národním týdnu manželství od 10. do 16. 2.  

Motto „ Manželství v síti“ nás vede k zamyšlení, jak naše manželství a 

naše vztahy ovlivňují moderní technologie  

*Pouť manželů ke sv.Valentýnu Všechovice NE 16.2. ve 14.30 v kostele a pak na faře. 

*Cesta manželů, ve ST 19.2. v Arboretu v Hranicích, start od bočního vchodu od 17h. 

*Hravé dopoledne pro děti o jarních prázdninách na faře v Hranicích ÚT 25.2. 

od 9 do 11.30. Čekají nás deskové i jiné zábavné hry.   

Pravidelné: PO+ST 8:30 Kl. maminek; ÚT 18.2. 18:00 Benjamínek; ÚT 25.2. 17:15 

Biblické tance; ST 16:30 Modlitby matek; ČT 17:00 KER - Kurz efektivního rodičovství 

– otevřen bude, bude-li zájem, hlaste se cprhranice@ado.cz ; Mgr. Marie Kaňovská 
 

Aktivity a pozvánky hranických animátorů 

Postní duchovní obnovy pro mládež: Pro všechny Přístav v Rajnochovicích 6. – 8. 3.; 

Pro dívky „Návrat k prvotní lásce.“ 27. – 29. 3. Slavonicích - P. Karel Janů, boromejky. 

Pro muže 17-35 VIR 13. - 15. 3. v AKS v Olomouci -  P. Martin Sekanina. 

Přihlášky a více http://mladez.ado.cz/2020/01/28/postni-duchovni-obnovy/ 

V klášteře Milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži od 21. do 23. 2. „Zavedu Tě na 

poušť a tam Ti řeknu: „Ty jsi moje milovaná.““ - ženy od 18 do 35let, P. Ján Jakubovič 

Přihlášku do 17. 2.:  dokromeriz@gmail.com ses. Prokopa; od 6. – 8.3. „Stvoření 

k radosti“ - dívky 14 – 17let duchovniobnova@seznam.cz , s. Emanuela Vévodová 

Plán akcí na 2020 – SO 29.2. – Zpívaná korunka k Božímu milosrdenství v kostele sv. 

Mikuláše v Partutovicích, SO 14.3. – děkanátní spolčo, SO 4.4. – děkanátní setkání, SO 

16.5. – děkanátní spolčo, PÁ 12.6. – Studentská mše. Animátoři děkanátu Hranice 
 

Víkend 19+ na Přístavu v Rajnochovicích 14.-16.2. 

Tradiční akce pro cetileté je tu. Spousta lidí říká: „Už jsem moc starý.“ Ale na tuhle akci 

ještě ne! Více: https://www.signaly.cz/vikend-19-rajnochovice 
 

Staňte se dobrovolníky v pastorační péči v nemocnicích 

Skutkem těles. milosrdenství je navštěvovat nemocné. Nabízíme vám projev této lásky v 

návštěvách pacientů v nemocnicích, léčebnách či v hospici. Darujte 2h za měsíc těm, kteří 

tráví delší dobu na lůžku. K této službě jsme připravili kurz - 24 h. přednášek a 4 h. praxe 

v nemocnici. Uskuteční se na Arcibiskupství v Olomouci soboty v březnu a dubnu. Zač. 

duchovní obnovou v SO 29. 2. Úvod -  Mons. Jan Graubner, promluvy a mšesv. - Mons. 

Bohumír Vitásek, bisk. delegát pro pastoraci nemocných. Rozhodnete-li pro, hlaste se do 

PÁ 21.2. u Mgr. R. Nehery, pom. koordinátora nemoc. kaplanů: nehera.roman@ado.cz 
 
 

 

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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