
 Ohlášky 
 

 

 

\ Farní ples, v pořadí již 23., se bude konat v sobotu 4. února. 
Také letos budeme rádi za jakoukoliv pomoc s přípravou plesu. 
Ochotné ženy prosíme o napečení zákusků: můžete je přinést na 
faru v pátek 3. února do 14 hodin, od 14 hodin bude možné 
pomoci s jejich balením. Dále uvítáme Vaše příspěvky do 
tomboly, ať už se bude jednat o dar finanční, či hmotný. Dary 
prosím noste na faru do čtvrtka 2. 2. V sobotu před plesem se od 
9 hod. můžete zapojit do výzdoby sokolovny: přivítáme ochotné 
pomocníky z řad dospělých i mládeže. Děkujeme za Vaši ochotu 
a pomoc.  

Plesový organizační výbor 
 

\ CPR Jitřenka: 1) zve rodiny s dětmi na dětský karneval, který se 
koná dnes – v neděli 22. ledna od 14:30 v Domečku na Galašově 
ulici v Hranicích. S sebou přezůvky. 2) Setkání seniorů bude v 
pondělí 23. ledna od 9:00 na faře v Hranicích 3) Triduum Modli-
teb matek se uskuteční od pátku 27. 1. do neděle 29. 1. V pátek 
a sobotu se sejdeme po mši svaté a v neděli v 17:30 hod. K těmto 
modlitbám se můžete připojit všichni, jste srdečně zváni.  
4) Termín 1. setkání programu Manželské večery je přesunut na 
2. února. Zveme všechny manželské páry, v případě zájmu se 
hlaste co nejdříve. 

 

\ Ekumenická bohoslužba v děkanském kostele v Hranicích bude 
příští pondělí 30. I. v 17 hod. Pak jste zváni na děkanství k ma-
lému pohoštění. 

 

 

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 
4. II. v 11 hod. ve farním kostele sv. Mikuláše v Partutovicích   

pan Fabián Voldán z Partutovic 
a slečna Eliška Fabiánová z Vidče. 

     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. 

 


