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Vážení a milí spoluobčané,
blíží se první adventní neděle, začátek předvánočního 
shonu. Máte před sebou další výtisk Drahotušských no
vinek, které ukrývají spoustu informací i fotografií z na
ší obce, ale také zde najdete mnoho pozvánek na vánoč
ní akce pořádané v Drahotuších. Osadní výbor ve spolu
práci se ZŠ a MŠ Drahotuše již poněkolikáté organizuje 
Rozsvícení vánočního stromu v Drahotuších na náměstí 
Osvobození. U stromu vystoupí Žesťové kvarteto Hrani
čáci, ale hlavně budou mít pro všechny příchozí připra
vený krásný program děti z našich škol. Celé odpoledne 
bude na náměstí probíhat malý vánoční jarmark, kde si 
budete moci koupit výrobky dětí ze školy i školky, zabí
jačkové pochoutky, medové výrobky, domácí pralinky, 
pečené čaje a marmelády, vánoční vazby, vánoční korál
kové ozdoby, medovinu, punč a další dobroty. Drahotu
še jsme i letos přihlásili do celostátní akce – Česko zpí
vá koledy. Třetí adventní neděli Vás všechny zveme do 
kostela sv. Vavřince na vánoční koncert komorního or
chestru Senza Voci z Hranic. Na všechny uvedené akce 
jste srdečně zváni.

A co zajímavého se děje v Drahotuších? V Tyršově uli
ci je ukončena investiční akce – vybudování inženýrských 
sítí. Sedm stavebních míst má vybudované inženýrské sí
tě a parcely jsou nachystány ke stavbě rodinných domů. 
V Drahotušském potoku je nová pravobřežní opěrná zeď 
z kamene a věřím, že se v dalším roce bude při opravě 
zdí potoka pokračovat. V budově Osadního výboru bude 
provedena rekonstrukce ústředního topení, bezdrátový 
rozhlas je již nainstalovaný v celé obci a slouží všem k pl
né spokojenosti. Doufám, že roce 2015 bude zdárně zre
alizovaná rekonstrukce vozovky v Hranické a Lipnické uli
ci. Jedná se o největší investiční akci Olomouckého kraje 
v Hranicích.

V říjnu letošního roku proběhly volby do zastupitel
stva Města Hranic. Veřejná schůze občanů v Drahotuších 
se bude konat v únoru 2015 a všichni zde přítomní bu
dou volit členy Osadního výboru na další 4 roky.

Na závěr mi prosím dovolte, abych Vás pozvala na všech
ny vánoční akce pořádané v Drahotuších.

Přeji všem občanům klidné vánoční svátky prožité se 
všemi blízkými, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 
2015.

Vlasta Zapatová, předsedkyně OV Srdečně vás zveme na rozsvícení vánočního stromu, které se bude konat 2. prosince
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Vážení čtenáři Drahotušských novinek,
opět se přiblížil adventní čas bilancování a rozjímání, i když my, školáci, 
bilancujeme spíš v období letním. Předvánoční čas je pro nás tak ve své 
tajuplnosti a dychtivém očekávání zázraků prvním zastavením k zamy
šlením nad tím, jak se nám podařilo zahájit další školní rok….

Všemi aktivitami se snažíme ze všech sil rozvíjet osobnost žáka tak, 
aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat. Učíme jej odpo
vědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku, budu
jeme školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání 
dětí, snažíme se utvářet u žáků vědomí, že jejich budoucí uplatnění závi
sí na nich samotných, na kvalitě osvojených vědomostí a dovedností, na 
morálních vlastnostech a jejich vůli dosáhnout v životě nejvyšších met.

Informace ze ZŠ a MŠ

Společně za poznáním vesmíru a krás naší země
Říjen byl v drahotušské škole ve znamení vesmíru a přátelství. Náš 

dvouletý evropský projekt programu Comenius s názvem Friendship 
makes the universe smaller (Přátelství zmenšuje vesmír) se přehoupl do 
své druhé poloviny a my v Drahotuších jsme se pečlivě připravovali na 
reciproční návštěvu našich kamarádů ze slovinské školy Pod goro ze 
Slovenských Konjic. V termínu 6. – 17. října jsme společně s deseti slo
vinskými deváťáky a jejich pí učitelkami Tinou a Sabinou zkoumali ves
mír, ale také jsme poznávali krásy a historii planety Země – konkrétně 
tedy jen jejího malého kousíčku – naší země v srdci Evropy.

Pro naše přátele jsme nachystali nabitý program. Zabývali jsme se ne
jen naší sluneční soustavou, ale také ostatními galaxiemi. Pokusili jsme se 
vyrobit rakety a vystřelit je do vesmíru. Poznali jsme blíže jednoho z prů
kopníků astronautiky Hermana Potočnika Noordunga a zjistili, jaký měl 
prospěch coby student Vojenské reálky v Hranicích v letech 1907 – 1910.

Vyrobili jsme model orbitální 
stanice podle Potočnikova návr
hu. Našim hostům jsme ukázali 
nejen život v naší škole, ale také 
Drahotuše, Hranice a lázně Tep
lice s proslulou propastí a uni
kátními Zbrašovskými aragoni
tovými jeskyněmi. Společně jsme 
navštívili Technické muzeum 
v Kopřivnici a zlepšili si kondičku 
výstupem na štramberskou Trúbu. 
Nevynechali jsme krásnou his
torickou Olomouc ani hrad Helf
štýn, kde si naši slovinští hosté 
vlastnoručně natiskli pamětní 
listy. V Praze jsme z věže Staroměstské radnice počítali, jestli je Matička 
měst opravdu stověžatá. V Rožnově a na Pustevnách jsme se seznamo
vali s historií, typickou architekturou a tradicemi Valašska a ochutnali 
jsme valašské frgály. Velkým zážitkem byl překrásný koncert Přátelství, 
který se díky vstřícnosti a pochopení velitelů 7. mechanizované brigády 
Armády České republiky uskutečnil v kapli sv. Barbory v areálu hranic
kých kasáren. Na koncertu, kterého se zúčastnili významní hosté, spo
lečně vystoupily děti z hranického pěveckého sboru Cantabile a děti ze 
sboru Osnovne šoly Pod goro. Věřím, že společně strávené chvíle byly 
pro naše i slovinské děti nejen příjemným zpestřením školního roku, ale 
že se do budoucna stanou velkou devizou pro jejich další život a pro 
rozvoj jejich evropanství. Doufám, že navázaná přátelství vydrží a jed
nou možná opravdu pomohou zmenšit náš vesmír.

Hana Kučerová – koordinátorka projektu Comenius

Srdečně vás zveme společně si zazpívat koledy. Sejdeme se 10. prosince na náměstí Osvobození.

Tyto snahy a cíle mohou být naplněny také díky Vaší podpoře naší 
školy. O aktuálně probíhajících a připravovaných akcích Vás pravidelně 
informujeme jak na internetových stránkách školy www.zsdrahotuse.cz 
v sekci aktuality a kalendář, ale také na vývěskách, v Hranickém deníku 
či Hranickém televizním vysílání.

Přijďte nás navštívit ve dnech nejrůznějších akcí, kdy jsou dveře ško
ly a školky otevřeny všem lidem, kteří mají zájem o naši školu, záleží jim 
na jejím dobrém jméně a pověsti.

Vážení a milí, přeji Vám za všechny děti a zaměstnance drahotušské 
školy klidný adventní čas, příjemné prožití vánočních a novoročních 
svátků, mnoho pracovních a tvůrčích úspěchů, ale hlavně pevné zdra
ví a osobní pohodu v roce 2015. Slyšíte? Vánoční čas nastává, zvony 
z dálky znějí… Mgr. Dagmar Pospíšilová,

ředitelka ZŠ a MŠ Hranice IV-Drahotuše

Foto: Vojtěch Urban
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Přiblížil se nám konec roku a nastal čas rekapitulace. Pro divadelní 
soubor Tyl Drahotuše to byl velmi úspěšný rok. V rekordně krátkém ča
se jsme nacvičili komedii od Williama Shakespeara – Veselé paničky 
windsorské v podání zkušeného režiséra Ramana Čevely.

Tradičně jsme zahájili sezónu v lednu tohoto roku v sokolovně ve Vel
ké, kde jsme už při první návštěvě byli překvapeni velkou návštěvností. 
To jsme ovšem netušili, co nás čeká. Poslední představení jsme odehráli 
22. listopadu a byla to naše 35. repríza. Mezi reprízami jsme stihli tři di
vadelní festivaly a to ve Štramberku, kde jsme pravidelnými účastníky, 
v Odrách, kde jsme vystoupili poprvé a s velkým úspěchem a našim sou
borem pořádaný divadelní festival „Pobečví“ v Hranicích.

A jste to právě Vy, diváci a příznivci divadla, kteří nám dáváte impuls 
a motivaci k novým inspiracím. Proto nezahálíme a v těchto dnech připra
vujeme hru novou, v podání neméně zkušené režisérky Emilie Uřinovské, 
která si vybrala divadelní frašku od Jaroslava Dietla – Nepokojné hody 
svaté Kateřiny. Tuto hru představíme v následující sezóně. V roce 2015 
představíme opět divadelní festival „Pobečví“, který již připravujeme. 
Město Hranice navštíví znovu zajímavá amatérská divadla a Vy se může
te těšit na zajímavá vystoupení.

Stejně jako v předchozích dvou ročnících, bude festival probíhat v pro
storách divadla Stará střelnice, za podpory města Hranic.

Divadelní soubor Tyl

 Děkujeme všem divadelním příznivcům a kulturním nadšencům za 
trvalou přízeň. Poděkování patří i sponzorům AutoDrei, městu Hranice 
a osadnímu výboru Drahotuše, kteří nás podpořili, a bez kterých by se 
naše činnost vytvářela obtížněji.

 A protože se přiblížil vánoční čas, přejeme Vám mnoho štěstí, zdraví 
a kulturních zážitků v roce 2015.

Pokud se zajímáte o naše divadlo, více informací najdete na interneto
vé adrese www.dstdrahotuse.zyro.com Jiří Bernkopf

Divadlo Ventyl na prahu 2. sezóny
Od ukončení první sezóny v květnu uběhlo už půl roku. V mezidobí 

jsme soubor vybavili zvukovou aparaturou, přibyly nám nové tváře, na
cvičila se nová hra. Jaká bude nová sezóna? Ke stále úspěšně uváděné 
komedii O. Wildea Jak je důležité míti Filipa, která měla v našem podání 
už 35 repríz, kterou jste v září měli možnost zhlédnout i v Drahotuších 
a s kterou jsme zahajovali listopadovou divadelní přehlídku v Odrách 
„A PROČ NE“, přibude lahůdka z dílny známého českého scénaristy 
a režiséra Zdeňka Podskalského, komedie Liga proti nevěře. Premiérově 
ji uvedeme na domácí scéně hranické Sokolovny 29. listopadu 2014 
v 19 hodin a do konce roku jí uvidí diváci v Osíčku, H. Těšících a Partu
tovicích. Více o souboru na www.ventyl.cz

Závěrem čtenářům přeji příjemné a klidné prožití Vánoc a úspěšný 
nový rok 2015.

Za DS Ventyl – K. Štroncer

V drahotušské škole odstartoval opět olympijský víceboj
Již druhým rokem se v rámci hodin tělesné výchovy zapojujeme do projektu Česko sportuje, který je podporován Českým olympijským výbo

rem. Žáci 1. – 9. třídy plní předepsané disciplíny a se zájmem sledují své zlepšování v nich.
Za první úspěšný ročník obdržela Základní a mateřská škola v Drahotuších, nejen sportovní vybavení pro své žáky, ale také stříbrné ocenění 

s medailí za aktivní účast v tomto projektu. Naši nejmenší nejaktivnější žáci byli odměněni za plnění úkolů ve sportovních knížkách náramky s lo
gy Českého olympijského týmu. Vše žákům hodně sportovních úspěchů v dalším ročníku Česko sportuje!

Za kolektiv učitelů ZŠ a MŠ Drahotuše Mgr. Iveta Mertová

Foto: Vojtěch Urban
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Od jara se na letišti Aeroklubu Hranice v Drahotuších rozběhl nový 
výcvikový rok pro adepty létání na kluzácích i na motorových letadlech.

 Naši reprezentanti na kluzácích se zúčastnili jarních soutěží ve 
Zbraslavicích, Šumperku, na Slovensku v Nitře a Prievidzi. Měli jsme své 
zastoupení i na mistrovství světa a mistrovství republiky, které se usku
tečnily v prázdninových měsících. Na 33. mistrovství světa v Polském 
Lešně závodilo celkem 127 pilotů ze 31 zemí. Mezi šesti reprezentanty 
ČR, byli i dva piloti z Aeroklubu Hranice. Petr Krejčiřík obsadil ve volné 
třídě 14. místo a Radek Krejčiřík v 15. metrové třídě také 14. místo. Na 
konci prázdnin probíhalo v Českých Budějovicích Mistrovství republiky. 
Soutěžilo zde 60 závodníků ve třech třídách. I zde se nominovali závod
níci AK Hranice a i přes nepřízeň počasí Radek Krejčiřík vyhrál a stal se 
mistrem republiky v 15. metrové třídě. Petr Krejčiřík vylétal 7. místo a Vla
dimír Spilka 12. místo ve volné třídě.

Letiště Aeroklubu Hranice v Drahotuších mělo i v letošním roce boha
tý sportovní a společenský program. Proběhly tři burzy veteránů. Při těch
to burzách, které se stávají tradicí, se setkávají milovníci historických vo
zidel a věcí všeobecně. Jsou zde k vidění spousty věcí, které již dávno 
opustily naše domácnosti a často ve starších návštěvnících vzbuzují nos
talgické vzpomínky na dětství.

Dne 10.května se konal na letišti již VIII. AirAutoMoto Veteránfest. 
Tuto akci pořádá Aeroklub Hranice společně Oldtimer Clubem Helfštýn 
a těší velké popularitě mezi milovníky staré techniky a nejen mezi nimi. 
Díky výbornému počasí přišlo na letiště během dne asi 3000 návštěvní
ků. Ti mohli obdivovat skoro tři sta historických automobilů a motocy
klů a asi dvacet letadel. V odpoledních hodinách odjela vozidla na svou 
okružní spanilou jízdu přes Teplice, kde byla součástí otevření lázeňské 
sezóny a přes Hustopeče zpět do Drahotuš. V té době mohli návštěvní
ci na letišti sledovat letové ukázky všech letadel, která se na Veteránfest 
slétla, některá i z daleka. Velmi cenným exemplářem byl letoun Zlín 
Z126 s původním vojenským označením C05, který je nejstarším do
chovaným exemplářem na světě a díky nadšencům z Příbrami stále lé

Co se dělo na letišti…

tá. Dalším velmi cenným letounem byl Z381 z výroby Baťových dílen, 
kterého se na světě dochovaly jen dva kusy. Vrak tohoto letounu byl do
vezen z USA zpět do „rodných“ Otrokovic, kde byl v minulém roce re
novován a dostal se opět do vzduchu.

21.června se konala tradiční soutěž parašutistů Moravská brána, při 
které soutěží parašutisté na přesnost přistání a snaží se dopadnout co 
nejblíže k bodu o průměru 3 cm. Tento den současně probíhal dopoled
ních hodinách program pro děti a ve večerních hodinách hudební City 
Open Air Festival pořádaný City barem Hranice.

Během léta se uskutečnila ještě jedna hudební akce, a to multižánro
vý festival s množstvím mladých, českých kapel. Součástí byl také boha
tý doprovodný program obsahující krátkometrážní filmy, výstavy mladých 
nadějných výtvarníků a fotografů. Ač mladým pořadetalkám z Gymnázia 
Hranice počasí nepřálo, účast byla dobrá a akce měla ze strany návštěv
níků kladnou odezvu.

V průběhu roku je možné na letišti vidět i aktivity Modelářského klu
bu Aeroklubu Hranice, a to ať již soutěžního charakteru až do úrovně re
publikových mistrovství nebo ukázkového létání modelů pro veřejnost.

11. října jsme uspořádali spolu s Osadním výborem Drahotuše draki
ádu pro děti i dospělé. Tuto akci jsme pořádali poprvé a zájem nás mile 
překvapil. Počasí se vydařilo, i vítr se rozfoukal a na oblohu se vzneslo na 
116 draků. Převládaly ty kupované, ale našlo se i několik moc pěkných, 
vlastnoručně vyrobených. Pro děti byly připraveny soutěže, opékání buř
tů, drobné ceny a pro vítěze i vyhlídkový let. Malý Jakub Konečný s tatín
kem si let opravdu užili.

Petr Krejčiřík
– vedoucí leteckého provozu letiště Drahotuše
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Vážení spoluobčané
Sbor dobrovolných hasičů je největší organizací v naší obci. Již podle 

názvu je vše co děje je na bázi dobrovolnosti,což v dnešní – uspěchané 
době je povznášející.

Náš sbor má tři soutěžní družstva v kategorii žáci, ženy a muži. Ty
to družstva se letos zúčastnovali pohárových soutěží v celém okrese. 
Máme také zásahovou jednotku o 12. členech, kteří jsou připraveni 
bližnímu ku pomoci. Všechna tyto družstva se musí nějakým způso
bem dostat ke svému cíli a k tomu je potřeba životaschopný doprav
ní prostředek.

Ne, že by naše stařičká Avia toho nebyla schopna, ale rok výroby 
1976 vypovídá o všem. Takže po velkém úsílí se nám podařilo v mě
síci srpnu za přispění Města Hranice, Osadního výboru Drahotuše, 
Olomouckého kraje a našeho sboru zakoupit jeté devítimístné vozi
dlo VW Crafter. Toto vozidlo bylo v bíle barvě (viz foto) což neodpo
vídá předpisům. Ale náš dlouholetý fanda a sponzor majitel firmy Po
ny Fantasy p. Olda Sedláček nás nenechal na holičkách a tento vůz 
na svoje náklady nechal ve své firmě přestříkat na červenou (luxusní) 
barvu. Za což Oldovi srdečně děkujeme.

Ale ještě nás čeká běh na dlouhé trati (nástřik dutin a podvozku, mon
táž majáků, vybavení pracovní části vozidla atd.). Počítáme, že z jara se 
Vám pochlubíme s vynikajícím výsledkem, za kterým bude stát hromada 
odpracovaných hodin našich členů.

Jelikož se blíží doba vánoční a konce roku 2014 tak bysme chtěli tou
to cestou Vám všem popřát hezké svátky a štastný nový rok. Děkujeme za 
podporu.

Za SDH Drahotuše starosta sboru Ladislav Koutný st.

Z činnosti SDH Drahotuše
Vážení příznivci a příznivkyně drahotušské kopané, děkujeme Vám 

za Vaši velkou podporu při našich zápasech. Opět Vám přináším pravi
delné zprávy o našem klubu. Na podzim jsme sehráli 9 zápasů (5x doma, 
4x venku), získali jsme 7 bodů (216) při skóre 27:26 a po polovině 
soutěže jsme na 8. místě z 10 účastníků. Doufáme, že Vaše přízeň, které 
si nesmírně vážíme, nebude upadat. Choďte nám prosím fandit na naše 
domácí zápasy, popřípadě i na utkání venku, velice nám to pomáhá.

Informace o dalších zápasech a soupeřích naleznete jako obvykle na 
plakátech, na nástěnce a také v některých místních pohostinstvích.

V zimní přestavce se účastníme každoročně amatérské hokejové ligy.
Informace o zápasech, termínech a výsledcích můžete sledovat na in

ternetových stránkách http://www.numerivalmezliga.cz
V roce 2015 přejeme spokojenost a pevné zdraví. Karel Fojtík

Sokol Drahotuše-oddíl kopané

TJ Sokol Drahotuše

Zahrádkáři uspořádali tradiční podzimní výstavu

Rk. Tým Záp + 0 – Skóre Body PK (Prav)
1. Pavlovice 9 9 0 0 31:11 27 (12)
2. Černotín 9 7 0 2 35:15 21 (6)
3. Horní Nětčice 9 7 0 2 38:22 21 (9)
4. D. Hranice 9 5 0 4 28:17 15 (3)
5. Žákovice 9 4 1 4 22:30 13 (1)
6. Bělotín „B“ 9 3 2 4 23:22 11 (– 4)
7. Jezernice 9 2 2 5 18:18 8 (– 4)
8. Drahotuše 9 2 1 6 27:26 7 (– 8)
9. Potštát 9 1 1 7 11:39 4 (– 8)

10. Domaželice „B“ 9 1 1 7 17:50 4 (– 11)

Okresní soutěž sk. „B“ – muži

Dne 27. 9. 2014 uspořádal Český zahrádkářský svaz Drahotuše podzimní výstavu
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ANKETA
Chtěli bychom touto cestou zjistit, zda bude ze strany občanů 

Drahotuš zájem o autobusové zájezdy. Naše představa je uspořádat 
několikrát do roka zájezd například na jarní Floru do Olomouce, na 
některý z nedalekých zámků, do divadla…

Pokud by byl ze strany Vás občanů zájem o tento druh aktivity, 
odevzdejte do konce roku 2014 do místní knihovny vyplněný anket
ní lístek. Děkujeme Jitka Krejčiříková a Vlasta Zapatová

&

Jméno: ………………………………………………………

Příjmení: ………………………………………………………

Telefon: ………………………………………………………

Mám zájem o zájezdy do divadla ano ne

Mám zájem o návštěvy zámků atd. ano ne

Mám zájem o zájezd na Floru Olomouc, Věžky ano ne

Mám zájem o …………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

RORÁTY
Již tradičně v předvánočním čase se připravuje
me na Vánoce při brzkých ranních bohosluž
bách, „rorátech“. Zveme všechny děti a rodiče 
od 1. 12. vždy v pondělí a v úterý v 6:45 do kos
tela sv. Vavřince v Drahotuších. Po krátké mši 
svaté bude na faře připravena snídaně a potom 
rovnou do školy.

NABÍDKA KALENDÁŘŮ NA ROK 2015
Každoročně ŘKF Drahotuše vydává kalendář 
hranického děkanátu se světským i církevním 
kalendáriem, pozvánkami na různé nejen cír
kevní akce v okolí, kontakty na kněze, boho
služby ve farnostech a s fotografiemi ze živo
ta farností hranického děkanátu. Je k dostání 
v kostele sv. Vavřince nebo na faře v Drahotu
ších či v kostelích a na farách v okolí za 55 Kč.

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
Středa 24. 12. – Štědrý den – 15:00 otvírání 
Betléma – zveme rodiče s dětmi a 22:00 slav
nostní mše sv. ze slavnosti Narození Páně „v no
ci“ („půlnoční“), v kostele sv. Vavřince

Čtvrtek 25. 12. – 1. svátek vánoční – Slav
nost Narození Páně „ve dne“, mše sv. v 7:50 
v kostele sv. Vavřince

Pátek 26. 12. – 2. svátek vánoční – Sv. Ště
pán, mše sv. v 7:50 v kostele sv. Vavřince, tra
diční živý Betlém v 15:00 na náměstí v Draho
tuších

Sobota 27. 12. – Vánoční mše sv. v dřevěném 
kostele sv. Jana Křtitele v Lipné ve 14:30 a v kap
li sv. Josefa ve Slavíči v 17:00

Neděle 28. 12. – Svátek sv. Rodiny – Ježí-
še, Marie a Josefa, nedělní mše sv. v 7:50 
v kostele sv. Vavřince

Středa 1. 1. 2015 – „Nový rok“ – Slavnost 
Matky Boží, Panny Marie, mše sv. v neděli v 7:50 
v kostele sv. Vavřince

PŘEDVÁNOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ
Alespoň ve velkých svátcích církevního roku bý
vá dobrým zvykem urovnat si svůj vztah s Bo
hem, sebou i bližními ve svátosti smíření. K to
mu jste zváni o nedělním odpoledni před Štěd
rým dnem do drahotušského farního kostela.

TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ
Převážně v sobotu 3. 1. 2015 dopoledne pro
jdou opět Drahotušemi skupinky koledníků cha
ritní Tříkrálové sbírky. Kdo se chcete setkat s tře
mi králi – Kašparem, Melicharem a Baltazarem, 
čekejte je doma, rádi Vás navštíví. Skupinky bu
de doprovázet vždy dospělý – pověřený Chari
tou Hranice. Ten se vám může prokázat průka
zem a pokladnička, do které dáte svůj dar, bude 
řádně zabezpečena pečetí a předána Charitě.

Vánoční a předvánoční pozvánky farnosti Drahotuše

Středa 24. 12. – Štědrý den
15:00

Kostel sv. Vavřince
Otvírání Betléma

22:00 Mše sv. „půlnoční“
Čtvrtek 25. 12. – Narození Páně 7:50 Kostel sv. Vavřince Mše sv.

Pátek 26. 12. – Sv. Štěpán
7:50 Kostel sv. Vavřince Mše sv.

15:00 Náměstí Drahotuše Živý Betlém

Sobota 27. 12.
14:30 Lipná, kostel sv. Jana Křtitele Mše sv.
17:00 Slavíč, kaple sv. Josefa Mše sv.

Neděle 28. 12. – Sv. Rodina 7:50 Kostel sv. Vavřince Mše sv.
Středa 31. 12. – „Silvestr“ Kostel sv. Vavřince
Čtvrtek 1. 1. 2015 – „Nový rok“ 7:50 Kostel sv. Vavřince Mše sv.


