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\ Srdečně zveme farníky všech generací na Farní den, který se 
uskuteční dnes v neděli 11. září od 14 hodin u Sokolovny v Hra-
nicích. Připraven je bohatý program i občerstvení. Můžete se 
těšit na sportovní soutěže pro děti i dospělé, tvořivé a sportovní 
aktivity pro malé děti a živou hudbu. Bude připraven také 
zábavný fotokoutek a cesta pro prarodiče a děti Poznej Hranice 
na starých fotografiích. Za nepříznivého počasí proběhne setká-
ní v Sokolovně. 
                                                            

\ K tiché adoraci za mír na Ukrajině nás vyzývají čeští a moravští 
biskupové. Tato adorace bude 14. IX. v děkanském kostele v Hra-
nicích od 16:30 h. a v Ústí od 18 h. 
 

\ Charita Hranice pořádá v soboru 17. září na Helfštýně od 15 h. 
benefiční akci s názvem Helfštýnské babí léto. Výtěžek akce bude 
použit na podporu aktivit klientů Denního centra Archa – do-
spělých lidí s kombinovaným postižením. Pro návštěvníky akce 
na hradě Helfštýn je připraveno hudební vystoupení cimbálové 
muziky Kosénka, pěveckého souboru Cantabile a oblíbené kapely 
H-Band. Hosty Talk show OMG budou salesiánský kněz, biblista 
a vysokoškolský pedagog Ladislav Heryán, a pražská herečka 
Eva Holubová.  

 
\ Farnost Hranice a Centrum pro rodinu Jitřenka pořádá ve dnech 

16. - 17. 9. 2022 burzu (nejen) dětského oblečení, sportovních a 
dětských potřeb. Příjem věcí bude probíhat 15. 9. a 16. 9.  
Bližší informace jsou k dispozici na emailech burzanafare@seznam.cz 
nebo cprhranice@ado.cz, v CPR Jitřenka (tj. na faře v Hranicích) 
nebo vytištěné vzadu v hranickém kostele. Přijďte prodat či da-
rovat věci, které už nepotřebujete a pořídit si nové, zastavte se 
za námi!                                                                        Radana Balko 
 

\ Koncert smíšeného pěveckého sboru Ondráš z Nového Jičína 
bude v neděli 18. IX. v 16 h. v kostele sv. Šimona a Judy ve 
Špičkách.  

 
 

\ Zveme zájemce z řad farníků na pouť klientů Charity Hranice na 
Svatý Hostýn. Pojedeme ve čtvrtek 29. září 2022, společně 
odjíždíme autobusem z Hranic, ze zastávky Šromotovo náměstí v 
9:00 hodin. Odjez ze Svatého Hostýna je plánován na 14 hodin. 
Nabízíme všem zájemcům volná místa v autobuse. Příspěvek na 
autobus je 100 Kč. Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle 
733 755 881 u pastorační asistentky Charity Hranice Radky 
Andrýskové. 

 
\ I. MLÁDEŽNICKÝ PÁTEK, který se bude odehrávat v pátek  

16. 9. 2022 v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Hranicích. V 17:30 
započne mše svatá, kterou bude sloužit náš nový kaplan pro 
mládež otec Pavel Fiala. Po mši bude následovat krátká adorace 
a poté opékání špekáčků na farní zahradě. Ten si hlavně nezapo-
meňte vzít s sebou���� Těšíme se na vás��	
 

Eva Zbončáková a Karolína Strnadelová 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio  

et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. 


