
 Ohlášky 
 

 

\ NOC KOSTELŮ – Farnost Hranice se letos připojuje k Noci kos-
telů, která proběhne 10. června. Chceme oslovit a pozvat pře-
devším hledající, ty, pro které je kostel zatím cizím a neznámým 
místem. Farní kostel bude otevřen od 19 do 21:30 hod. Program 
najdete na plakátech. Kostel Narození P. Marie („Kostelíček“) 
bude otevřen bez programu, od 19 do 21 hodin. Prosím, pozvěte 
své známé a přátele, a přijďte se s námi 10. 6. večer do kostela 
modlit. 
 

\ Pouť k Nejsvětější Trojici se bude konat v neděli 12. června 2022 
v 15 hodin u kaple v Boňkově. Po pobožnosti bude piknik rodin 
a hry pro všechny generace. 

 

\ Srdečně zveme na povídání a opékání na farní zahradě v Hra-
nicích, které se uskuteční v sobotu 25. června od 15:00 hod. Více 
informací na plakátu.  

 

\ P. František Antonín Dostál, děkan hranický a 36. farář v Hra-
nicích, s vděčností Pánu Bohu zve na slavnostní mši svatou 
v sobotu 11. června 2022 ve 12 hod., při které společně s Vámi 
poděkuje za 40 let života. Sbírka při mši svaté bude určena na 
pořízení nové kuchyně na děkanství. Místo květin a darů, pro-
sím, přispějte do sbírky. Po bohoslužbě přijměte pozvání na ma-
lé pohoštění před děkanským kostelem. 

 

\ Modleme se za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa. 
 

 

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 
11. VI. v 13 hod. v bazilice na Svatém Kopečku   

pan Petr Smejkal z Dolních Louček 
a slečna Michaela Klabačková z Potštátu. 

     Přejeme a vyprošujeme do společné cesty životem 
stálé Boží požehnání, 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. 

 


