
Matka Boží, Panna Maria Ohlášky 1. leden AD 2023
 

 

 
\ Žehnání vody, kadidla a křídy proběhne při bohoslužbách 

o slavnosti Zjevení Páně (6. ledna). 
 

\ Pátek je prvním pátkem měsíce ledna. Od 12 hodin bude v dě-
kanském kostele vystavena NSO až do večerní mše svaté. 

 
\ Přípravný plesový výbor se sejde ve čtvrtek 5. ledna v 18:30 h. 

na děkanství. Kdo byste se chtěli podílet na přípravě plesu, 
prosím, přijďte. 

 
\ Na začátku ledna zazvoní u vašich dveří tříkráloví koledníci 

Charity Hranice, kteří přinášejí radostnou betlémskou zvěst 
a prosí o finanční dar pro potřebné. Budeme rádi, když jim 
otevřete své dveře i svá srdce, přispějete do sbírky a přijmete 
požehnání do nového roku. Věříme, že tři králové k vám 
přinesou radost ze setkání i z lidské vzájemnosti a také naději, 
že pokud se ocitnete ve složité situaci, najde se pomocná ruka 
a otevřené srdce, které vám pomůže obtíže překonat. 
Do Tříkrálové sbírky 2023 můžete přispět také těmito způsoby: 
- sledováním Tříkrálového koncertu v neděli 8. ledna od 18 h. 

na ČT1 
- online koleda přístupná na webových stránkách 

www.trikralovasbirka.cz 
- bankovním převodem na Tříkrálový sbírkový účet: 

66008822/0800, VS 777970025 
- odesláním dárcovské DMS jednorázové nebo trvalé na 

telefonní číslo 87 777 
- DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30 
- DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60 
- DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90    
- DMS KOLEDA 190 nebo DMS TRV KOLEDA 190 
Tříkrálová sbírka to není jen finanční sbírka na podporu 
charitního díla, je to vytváření společenství, předávání radosti, 
vzájemnosti, setkávání. Moc děkujeme všem, kdo se do sbírky 
zapojují, ať již jako dárci, nebo na straně koledníků a orga-

nizátorů. Koledníkem, jedním z králů, se může stát každý z nás. 
A my koledníky stále hledáme. 

Radka Andrýsková, Charita Hranice 
 

\ Termíny koledování v ostatních obcích farností: 
Potštát – pátek 6. ledna a sobota 7. ledna 
Partutovice – sobota 7. ledna 
Ústí – sobota 7. ledna 
Děkuji za skvělou spolupráci a přeji pevné zdraví a Boží po-
žehnaní do všech dnů roku 2023. 

Radka Andrýsková, Charita Hranice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio  
et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. 


