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Prosíme tě, Bože, vlej nám do duše svou milost, abychom stále  

hlouběji prožívali tajemství našeho vykoupení: a dej, ať nás všechny,  

kteří jsme z andělova zvěstování poznali,  

že se tvůj Syn stal člověkem, jeho umučení  

a kříž přivede ke slávě vzkříšení. 
 

Ž 24 Ať vejde Hospodin, on je král slávy! 
 Drahotuše Jezernice Partutovice Loučka Potštát Podhoří 

Po 23.12. 7:50 roráty --- --- --- --- --- 

Út 24.12. 22:00 19:00 20:30 --- 22:00 20:30 

St 25.12. 7:50 8:00 9:30 9:30 11:00 11:00 

Čt 26.12. 7:50 8:00 9:30 9:00 10:30 10:00 

Pá 27.12. 17:00 --- --- --- --- --- 

So 28.12. Slavíč 17:00 --- --- --- --- --- 

Ne 29.12. 7:50 8:00 9:30 9:30 11:00 11:00 
 

Na opravy: Drahotuše 3,6; Partutovice; Potštát 6,8; Jezernice 1,5; Podhoří 0,6 

Dnes: *od 14:00 do 15:30 bude v Drahotuších možnost předvánoční svátosti smíření. 

Zpovídá P. Martin Mališka, o. Radomír i o. Petr. Využijte toho. 

*V kostele v Drahotuších si můžete odpálit Betlémské světlo od 7:45 do 9:30 nebo také na 

Štědrý den od rána 8:00 až do večerní bohoslužby ve 22:00 

V týdnu: *v pondělí jsou v Drahotuších poslední roráty až v 7:50 

* Setkání seniorů na faře v Drahotuších v pondělí večer nebude. 

* Otvírání Betléma na Štědrý den –13:30 Podhoří a Potštát,15:00 Partutovice a Drahotuše 

* Pastýřský list: při středeční slavnostní mši svaté uslyšíte pastýřský list (v elektronické 

podobě Infolistu si jej můžete přečíst pod vlastním Infolistem) 

* Živý Betlém: 26.12. v 15h v Drahotuších, 28.12. v 15h 

v Partutovicích a 29.12. v 15h v Loučce. Prosíme účinkující, 

aby přišli nejlépe mezi 14:15 a 14:30. 

* Žehnání vína: Na sv.Jana v D. se bude žehnat přinesené víno.  
 

Příští neděli: *Slavíme svátek Sv. Rodiny, Ježíše, Marie a 

Josefa. Tento se slaví již ve Slavíči v sobotu večer. Při té 

příležitosti proběhne slavnostní obnova svatebních slibů. 
 

 

Úmysly mší svatých 

Během příštího týdne je potřeba mít zapsány úmysly mší sv. na leden, aby je bylo možno 

zachytit do pořadů bohoslužeb. Prosím ty, kteří to mají na starost, aby po bohoslužbách 

příští neděle (29.12.) dodali tyto kalendáře sloužícímu knězi. Děkuji. Vojta 
 

Předvánoční úklid kostela v Drahotuších  

V pondělí 23.12. od 9:00 prosíme ochotné muže k přípravě stromků a 

Betléma a též všechny úklidové skupinky a pomocníky k úklidu a zdobení 

kostela.  

Infolist 22. 12. 2013 ze 4. neděle adventní farností 
Drahotuše,Partutovice,Potštát,Jezernice,Loučka,Podhoří 

 



Možnost prohlídky Betléma  

25. 12. bude kostel v Drahotuších otevřen 14:30 – 16:00, na Štěpána během a  

po ukončení Živého Betléma, který je letos v duchu Renčovy Popelky Naza- 

retské;již tradičně ve zpracování Vojty Hýbla a Emilie Uřinovské.o.Rad. 
 

Dnes v neděli v Objektivu na ČT1 v 10:30 jsme zváni zhlédnout krátký 

dokument Martina Homana o jednom kole, Kolech pro Afriku a 

obrovské radosti…děkujeme za něj. Kdo to nestihne, tak celý dokument 

najde na http://youtu.be/a5Mo07958Wk. o.Radomír 
 

Žehnání koledníkům a tříkrálová sbírka v našich farnostech 

V pátek 3.1. při večerní mši sv.v 17h v Drahotuších požehnám koledníkům. O.Petr pak 

v sobotu ráno v Potštátě předtím než vyjdou koledovat.V ostatních farnostech dle domluvy. 

Až na vyjímky (pátek a v Jezernici neděle) se bude koledovat v sobotu 4.1. o.Radomír 
 

Plán ekumenických bohoslužeb 

Blíží se týden modliteb za jednotu křesťanů. Nabízíme společně prožité chvíle s křesťany 

jiné konfese: v Hranicích na Šromotově nám. u ČCE ve čtvrtek 9.1. v 17:30, ve farním 

kostele sv. Vavřince v Drahotuších v neděli 19.1. odpoledne a v Hranicích u Sigmy u CB 

v pátek 24.1. v 17:30. Na setkání se těší o. Radomír, o. Petr, Pavlína Lukášková (ČCE), 

Ladislav Melkus (CB), Vlastimír Haltof (CČSH). PS: jáhen Vlastimír s manželkou Lucií 

čekají potomka. Můžeme se modlit dobrý konec komplikovaného těhotenství. FARKA 
 

Tříkrálový koncert  

5. ledna 2014 sledujte přímý přenos na ČT1 v 18:00. Vystoupí Vladimír 

Mišík, Chinaski, Mandrage, Anna Veselovská. Moderují: Martina 

Kociánová a Jan Čenský. Na koncert opět jede autobus z Hranic – 

přihlášky přes Charitu. Nejen v době koncertu, ale i během celé 

Tříkrálové sbírky Charity ČR, můžete zaslat dárcovskou sms za 30Kč ve tvaru: DMS 

KOLEDA na číslo: 87777. Charita ČR obdrží 28,50Kč. Tuto sbírku můžete podpořit i 

odesláním finančního daru na účet 66008822/0800 u ČS. www.trikralovasbirka.cz 
 

Setkání tříkrálových koledníků s otcem biskupem Josefem v Přerově 

V pondělí 30.12.; 10:00 mše svatá s žehnáním koledníků ve farním kostele sv. Vavřince, 

11:00 občerstvení v Centru Sonus, Palackého 17a, 12:30 koncert Pavla Nováka – Klub 

Teplo, Horní nám. 9. Odjezd autobusu ze zast. Šromotovo nám. Hranice 9:00 – hlaste se 

co nejdříve 733 755 881 radka.andryskova@hranice.charita.cz nebo z Lipníka nad Bečvou 

od zvonice v 9:15 – hlaste se 733 747 747 pavlina.trpakova@hranice.charita.cz 
 

Vánoční bohoslužby v okolí 

Přehled Vánočních bohoslužeb v celé arcidiecézi (24.12., 25.12., 26.12., 31.12. a 1.1.) 

najdete http://www.ado.cz/obsah/vanoce-2013 Jen namátkově z našeho děkanátu:  

 Hranice Jindřichov Střítež Lipník Dol. Újezd Osek 

24.12. 15:00; 22:00 24:00 24:00 22:00 22:30 21:00 

25.12. 8:30; 10:00 9:30 11:00 9:30 9:00 10:30 

26.12. 8:30;10:00; 18:30 9:30 8:00 9:30 9:00 10:30 

31.12. 16:30 16:30 18:00 16:00   

1.1. 8:30;10:00; 18:30 8:00 9:30 9:30   

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz;  kancelář: 581 616 139, 608 344 586 

o.Radomír 731 626 515, o.Petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 

http://youtu.be/a5Mo07958Wk
http://www.trikralovasbirka.cz/
mailto:radka.andryskova@hranice.charita.cz
mailto:pavlina.trpakova@hranice.charita.cz
http://www.ado.cz/obsah/vanoce-2013
mailto:farka@antiochia.cz
http://farka.antiochia.cz/


Pastýřský list Vánoce 2013  
Drazí bratři a sestry, každému z Vás blahopřeji k vánočním svátkům. Vánoce jsou tak krásné 

proto, že Bůh přichází mezi nás. My ho očekáváme, jsme pro něj otevření, citliví, vnímaví. Bůh, kte-

rý je láska, je dnes uprostřed nás. A také působí skrze každého, kdo miluje, je pozorný, naslouchá, 

obdarovává i přijímá.  

Vánoce jsou zvláštním svátkem rodiny. Pokud jsme měli to štěstí vyrůstat v dobré rodině, 

zakoušeli jsme právě v ní poprvé atmosféru lásky. Tam jsme byli milováni a tam jsme se učili 

milovat, zakoušeli jsme domov. Proto se rádi vracíme domů k rodině, či vzpomínáme na dětství a 

zvláště na Vánoce, kdy nám byl Bůh tak blízko. Svátky Boží blízkosti však nemusejí být jen jednou 

za rok, ale každý den. Vždyť Pán Ježíš slíbil, že bude uprostřed nás vždycky, když budeme 

shromážděni v jeho jménu, v jeho lásce.  

Co dělat prakticky, abychom byli doma v Ježíšově jménu a mohli zažít jeho přítomnost?  

Mít postoj lásky k Bohu i lidem. Láska k Bohu znamená, že mám v sobě pro Boha místo, že na 

něho myslím, že s ním počítám, mám radost z toho, že je se mnou a dívá se na mě. Milovat Boha 

znamená chtít ho stále poznávat, objevovat, co se mu líbí, a pak mu dělat radost.  

Milovat druhé znamená chtít pro ně dobro, mít na ně čas, být pro ně, naslouchat jim a snažit se 

jim porozumět, vyhovět, pomoci jim, ale také vyjádřit uznání, pochválit a povzbudit.  

To obojí může být někdy těžké a náročné, protože naše já je soustředěné příliš na sebe. Často 

chceme to, co nám se líbí, co nám dělá dobře. Prosazujeme, co jsme my vymysleli, naše představy, a 

to lepší chceme pro sebe. Láska však vyžaduje odvahu zapřít se, odřeknout si, dát druhému přednost. 

Milovat druhého stejně jako sebe. Kdo však skutečně miluje, ten dává snadno přednost milovanému 

před sebou samým.  

Zvláště Vás, manželé, prosím v Roku rodiny: prokazujte jeden druhému svou lásku každý den, a 

to tak, aby z Vás měl radost i Bůh. Nezastavte se v lásce, ani kdyby to bylo těžké, kdyby Vám 

nestačily síly. V takové chvíli říkejte: Pane Ježíši, já to líp neumím, ale ty to umíš. Já se ti otevírám a 

ty mě pronikni a miluj skrze mě. Ty se dívej mýma očima. Ty se usměj mými rty. Ty pomáhej 

mýma rukama. Zvláště, když se zdá, že ten druhý teď nemiluje, doplňte svým příspěvkem společnou 

lásku o to víc. Když druhému láska chybí, dávejte mu tím víc lásky Kristovy.  

Skrze Vaši manželskou lásku jste se stali spolupracovníky Boha Stvořitele, když jste dali život 

dětem. Stejná láska ať Vás vede k vytváření svatého společenství, v němž Vy i děti zakusíte 

oblažující Boží přítomnost. To je nejlepší prostředí pro rozvoj Vašich dětí a pro jejich víru.  

Stejně tak prosím Vás, děti. Mějte rádi rodiče i sebe navzájem. Nechtějte pozornost, lásku či dary 

jen pro sebe. Buďte jistí, že budete tím šťastnější, čím šťastnějšími uděláte druhé. Čím víc budete 

milovat Boha a dělat mu radost, tím víc štěstí Vám dá on.  

Ani malí ani velcí, nebuďte smutní, když se to někdy nepovede. Začněte pokaždé znovu. Umění 

milovat a žít ve šťastném přátelství s Bohem je veliké umění, které potřebuje jak nadání, tak trénink, 

jako každý sport či hudba. Nadání milovat mají všichni, kterým se Bůh dal poznat, kterým dal víru. 

Pomáhejte si navzájem v cvičení lásky a navzájem se povzbuzujte. Jeden druhému buďte trenérem v 

lásce. Jeden druhého v lásce předbíhejte. Mějte radost, když se druhému daří milovat a 

nezapomínejte mu ukázat, že z něj máte radost, a projevit mu vděčnost a uznání. Pokud se někomu 

nedaří, buďte trpěliví a umějte nezdar druhého přejít bez výčitek a zarmoucení. Mějte odvahu nedá-

vat přednost ničemu před láskou, protože všechno ostatní bez lásky nemá žádnou cenu. Tak uděláte 

z vlastní rodiny školu lásky a šťastného společenství. Modlím se za to, aby to nebyla jen školka či 

základka, ale časem i škola vysoká.  

Pokud jste přijali mou minulou výzvu, udělali jste společnou zkušenost s modlitbou, se společným 

otevřením se Bohu. Pokračujte ve společné modlitbě a přidejte cvičení lásky. Modlitba Vás otevírá 

pro Boha a Boží láska, kterou si navzájem darujete, umožňuje zkušenost Boží blízkosti, atmosféru 

Vánoc.  

Každému z Vás přeji šťastné Vánoce dnes a pak ještě mnohokrát znovu prožité během příštího 

roku. Pak bude rok 2014 jedním z nejkrásnějších. K tomu Vám ze srdce žehná  arcibiskup Jan  



 

 

Setkání pastoračních rad ostatních farností především nad plánem roku 2014 

Z důvodu nabitého „zpovědního“ týdne bude setkání rad až po Novém roce. Pokud bude 

nějaká potřeba se setkat a něco řešit –nebudu se tomu bránit, najde-li se vhodný čas. o.Rad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farní buňky (FEB) 

*Zájemci o páteční večerní výjezd na setkání buňky v Dolanech se mo-hou hlásit Petru 

Vránovi. Uskuteční se pravděpodobně 2. lednový pátek  

*Zájemci o zapojení do FEB kteří nemají své společenství, se prosím hlaste během 

prosince Pepovi Heryánovi. o.Radomír 
 

Předplatné časopisu Nezbeda 

Roční předplatné je 187 Kč (297 Kč s Cvrčkem). Kdo chce, hlaste se mi. Vojta  

Živý Betlém v Lipníku nad Bečvou 

Představení přibližující narození Ježíška v Betlémě se opět připravuje. Jaké počasí bude, to 

nevíme, ale chtěli bychom se opět sejít 25.12. v 16.00. Okrašlovací spolek Lípa ve 

spolupráci s tradičními hosty a živými zvířátky znovu sehrají některé scény z doby, kdy se 

Ježíšek hřál ve chlévě. Těšíme se na Vás a pěkný adventní čas přeje OSL 

 

 

 

 

Plán akcí CPR Jitřenka na prosinec 2012 

 

po 2/12 
8:30 Klub maminek + MM 

st11/12 
9:00 Klub maminek s besedou 

17:00 Taneční podveč. pro ženy 17:00 Večer pro manželství 

út 3/12 16:00 Klub maminek s katechezí čt12/12 15:00 Tvoření - náctiletí i starší 

st 4/12 
9:00 Klub maminek s besedou so14/12 15:30 T-club 

17:00 Modlitby matek 
po16/12 

8:30 Klub maminek + MM 

pá 6/12 17:00 Adv. duchovní obnova 17:00 Taneční podvečer pro ženy 

po 9/12 
8:30 Klub maminek + MM út17/12 16:00 Klub maminek s katechezí 

17:00 Taneční podveč. pro ženy 
st18/12 

9:00 Klub maminek s besedou 

út10/12 18:30 Modlitby manželek 17:00 Modlitby matek 



čt19/12 18:00 Beseda pro otce 

Maminky s dětmi – 

Ženy – 

Muži – 

Děti –  

Rodiče – 

Manželé, snoubenci – 

Mládež, náctiletí – 

Celé rodiny –  

Duchovní akce – 

Modlitby –  

Úterý 24.12. – Štědrý den 
15:00 

Kostel sv. Vavřince 
Otvírání Betléma 

22:00 Mše sv. „půlnoční“ 
 

Středa 25.12. – Narození Páně 
 

7:50 Kostel sv. Vavřince Mše sv. 

Čtvrtek 26.12. – Sv. Štěpán 
7:50 Kostel sv. Vavřince Mše sv. 

15:00 Náměstí Drahotuše Živý Betlém 
 

Pátek 27.12. – Sv. Jan 
 

17:00 Kostel sv. Vavřince Mše sv. 

Sobota 28.12. – Mláďátka Betlémská 
15:00 Partutovice Živý Betlém 

17:00 Slavíč, kaple sv. Josefa Mše sv. 

Neděle 29.12. – Sv. Rodina 
7:50 Kostel sv. Vavřince Mše sv. 

15:00 Loučka Živý Betlém 
 

Pondělí 30.12. 
 

15:00 Lipná, sv. Jan Křtitel Mše sv. 
 

Úterý 31.12. – „Silvestr“ 
 

 Kostel sv. Vavřince Mše sv. 
 

Středa 1.1. 2014 – „Nový rok“ 
 

7:50 Kostel sv. Vavřince Mše sv. 

Jeden dárek navíc pro děti v Africe 

Připravte Jeden dárek navíc a vzpomeňte o letošních Vánocích na ty, kteří to velmi 

potřebují. Můžete potěšit nejmenší děti v Zambii a přispět na stavbu mateřské školy pro 

350 chudých dětí v nejlidnatější farnosti sv. Pavla v arcidiecézi Lusaka. Náklady na stavbu 

činí přibližně 700 Kč na jedno dítě, které bude do této školky chodit. Vaše vánoční dárky, 

prosím, pošlete nejpozději do 31. 12. 2013. Pomoc zajišťují Papežská misijní díla, 

Špindlerův Mlýn 33, 543 51, tel.: 499 433 058, 604 838 882, email: pmd@missio.cz, 

www.missio.cz, č. účtu: 72540444/2700, variabilní symbol: 240. Do zprávy pro příjemce 

uveďte: Zambie.  



Dejte svým blízkým dárek, který je bude těšit a inspirovat celý rok. 

Sháníte pro své blízké smysluplný vánoční dárek za příznivou cenu?  

Neutrácejte za zbytečnosti, předplaťte jim časopis Rodinný život. 

Neváhejte, náš časopis je skutečně výjimečný, jak zmiňuje  např. o.kardinál Dominik Duka  

Rádi Vám zdarma pošleme vánoční dárkový certifikát. Cena ročního předplatného je 195 

Kč; zahrnuje: vánoční dárkový certifikát, 5 čísel časopisu o 40 stránkách, poštovné.  

V příštím roce čtenářům nabídneme tato témata: „Nejmenší“ děti, svatost a manželství, 

rodina na cestách, kněz v rodině, děti v zahraničí Objednávky na 587 405 250,  na e-mailu 

cmarova@arcibol.cz nebo skrze internetový formulář na www.rodinnyzivot.eu. 

* Podobně je možné darovat předplatné Katolického Týdeníku (viz minulé i aktuální číslo) 

 
 „NEJ“ Matky Terezy. 
Nejkrásnější den? Dnes. Největší překážka? Strach. Nejlehčí věc? Mýlit 

se. Největší chyba? Vzdát se. Kořen veškerého zla? Sobectví. Nejlepší 

rozptýlení? Práce. Největší neúspěch? Ztráta odvahy. Nejlepší odborníci? 

Děti. Nejzákladnější potřeba? Komunikace. Nejhlubší radost? Být 

užiteční druhým. Největší tajemství? Smrt. Nejhorší vlastnosti? Zlá 

nálada. Nejnebezpečnější člověk? Lhář. Nejhorší pocit? Hněv. Nejkrásnější 

dar? Odpuštění. Nejdůležitější instituce? Rodina. Nejlepší cesta? 

Ta, která je správná. Nejpříjemnější zážitek? Vnitřní pokoj. Nejvlídnější 

přijetí? S úsměvem. Nejlepší lék? Optimismus. Největší uspokojení? 

Splněná povinnost. Nejspolehlivější zdroj síly? Víra. Nejpotřebnější 

lidé? Kněží. Nejkrásnější věc na světě? Láska.  

mailto:cmarova@arcibol.cz
http://www.rodinnyzivot.eu/

