
 Ohlášky 
 

 

 

\ Pobožnost Křížové cesty v děkanském kostele v Hranicích bude v 
neděli v 17:30 h. a v pátek v 16:45 h. 

\ Zkoušky chrámového sboru na Velikonoce budou probíhat po 
zbytek doby postní vždy v sobotu od 18:00 hodin na faře, pokud 
nebude oznámeno jinak. Kontakt na sbormistryni Janu Kohouto-
vou: 739 316 457. 

\ CPR Jitřenka: Setkání seniorů se koná v pondělí 13. března v 9 h. 
na faře. 

\ Fatimský den bude v pondělí 13. III. v děkanském kostele v Hra-
nicích. Mše svatá bude v 17:30 hod. a bude ji sloužit Msgre Pavel 
Dokládal. Po mši svaté bude zasvěcení Panně Marii. 

\ Zveme všechny, kdo by se chtěli aktivně zapojit do letošní Noci 

kostelů, na první přípravnou schůzku, která proběhne ve čtvrtek 
16. března od 18.30 na faře v Hranicích. 

\ Biřmovanci se sejdou na přípravu v pátek 17. III. v 18:30 hod. na 
děkanství v Hranicích. 

\ Mládež děkanátu Hranice vás zve na březnovou dvoudenní akci 
Green game day, která bude probíhat tentokrát v Hustopečích 
17.-18. března a bude spojena se svatým Patrikem. Jako první 
na programu je jako vždy mše svatá, ta proběhne v kostele Po-
výšení Svatého Kříže v 18 hod. a odslouží ji otec Petr Utíkal. Po 
mši se můžete těšit na bohatě nabitý program plný her (po vzoru 
irské tradice tematicky zelených). Sobotu zahájíme modlitbou, 
snídaní a poté se vydáme čistit přírodu od odpadků, dále násle-
duje chutný oběd a úklid fary. Vzhledem k tomu, že je akce 
dvoudenní je nutné se přihlásit, aby animátoři věděli, kolik jídla 
nakoupit na snídani a oběd. Odkaz na přihlašovací formulář na-
jdete na facebooku a instagramu mládeže, nebo můžete jenom 
naskenovat QR kód na plakátku. Máte-li nějaké otázky, nebojte 
se napsat na email mladez.hranice@seznam.cz. Těší se na vás 
animátoři mládeže děkanátu Hranice 

\ Misijní koláč proběhne příští neděli 19. III., prosíme, o upečení 
koláče, zákusků či buchet. Upečené sladkosti se budou balit 
v sobotu 18. března: 1) Hranice – od 14 hod, upečené dobroty 

můžete nosit od 10 hod. na děkanství. 2) Ústí – od 15 hodin v kni-
hovně v kulturním domě. V neděli po mši svaté pak bude možné 
si za dobrovolný příspěvek koupit balíček a tím podpořit misie. 
Všem dárců upřímně děkujeme.  

\ Sbírka v neděli 2. IV. v Hranicích bude určena na obnovu ozvu-
čení kostela. 
 

 

S V A T E B N Í  O H L Á Š K Y 
     Do stavu manželského hodlají vstoupit před tváří Boží v sobotu 
25. III. ve 13 hod. v kostele sv. Jakuba v Krásně   

pan Roman Prokeš z Hranic 
a slečna Eliška Nedomová z Hranic. 

     Přejeme a vyprošujeme do společné cesty životem stálé Boží po-
žehnání, ochranu a pomoc. 

Pokud má někdo proti tomuto církevnímu sňatku námit-
ky, nechť to oznámí na Farním úřadě, nebo ať mlčí navěky. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 


