
31. neděle v mezidobí Ohlášky 30. říjen AD 2022
 

 
 

 

 
 

\ Plnomocné odpustky (přivlastnitelné pouze duším v očistci) je 
možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, 
sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) ve dnech 1. XI. od-
poledne a 2. XI. po celý den při návštěvě kteréhokoliv kostela či 
kaple a pomodlit se modlitbu Páně a vyznání víry. V dalších 
dnech až do 8. XI. lze plnomocné odpustky pro duše v očistci 
získat (kromě tří obvyklých podmínek) při návštěvě hřbitova a 
pomodlit se (třeba jen v duchu) za zemřelé. 
 

\ Evangelium na rok 2023 – zde naleznete myšlenky k evangeliu 
na každý den – je k dostání v sakristii. Cena je Kč 100,-- 

 

\ Kalendáře (stolní) na rok 2023 jsou k dostání v sakristii za cenu 
Kč 75,-- 

 

\ Nabízíme vyřazené knížky z Farní knihovny, jedná se především 
o beletrii a dětské dobrodružné knihy. Pokud máte zájem se přijít 
podívat, přijďte na faru v pracovních dnech nejlépe mezi 8 a 15 h. 

 

\ Charita Hranice hledá dobrovolníky pro Potravinovou sbírku 
v prodejně Albert Hypermarket ve Zborovské ulici v sobotu  
12. listopadu 2022. 

 

\ Zájemci o dobrovolnickou službu se mohou hlásit u Radky 
Andrýskové. 

 

\ Mládež děkanátu oznamuje: a) Druhá brigáda na mládežnické 
klubovně se bude odehrávat 5. 11. od 9:00 hod. na faře v Hrani-
cích. b) Týden modliteb mládeže bude od 13. 11. do 20. 11. Mladí 
jej mohou sledovat jak na stránkách ADCM, tak i na Týden 
modliteb za mládež 2022 - Církev.cz (cirkev.cz), jehož jakýmsi 
vyvrcholením bude Arcidiecézní setkání mládeže v Olomouci, 
na nějž se již lze přihlašovat. Veškeré informace najdou mladí 
po naskenování QR kódu na plakátku, nebo na ADSM 2022 – 
ADCM Olomouc (ado.cz) 

 

 

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

et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. 


