
32. neděle v mezidobí Ohlášky 6. listopad AD 2022
 

 
 

 

 
 

\ Plnomocné odpustky (přivlastnitelné pouze duším v očistci) je 
možno získat až do 8. XI. V Hranicích bude společná pobožnost 
na hřbitově v neděli 6. XI.  v 15 h. a v pondělí a v úterý v 16:30 h. 
 

\ První zkouška chrámového sboru proběhne v neděli 6. 11. 2022 
od 19:30 hodin na faře v Hranicích. Začneme již s přípravou 
hudebního doprovodu vánočních svátků. Vedení sboru se ujala 
Jana Kohoutová, na kterou se také lze obrátit s případnými 
dotazy (tel. 739 316 457). Další sborové zkoušky budou probíhat 
pravděpodobně vždy v neděli na faře, přičemž konkrétní časy 
budou upřesněny až na první zkoušce na základě domluvy se 
zpěváky. Srdečně zveme všechny bývalé i stávající členy chrá-
mového sboru, stejně tak i nové zájemce, kteří by rádi přispěli 
svým zpěvem ke kráse vánoční liturgie. 
 

\ 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 organizuje v sobotu 12. listopadu v čase od 8 do 
18 h. Potravinovou sbírku v Hypermarketu Albert. Stále hledáme 
pro tuto sbírku dobrovolníky a prosíme, podpořte činnost Chari-
ty Hranice darováním trvanlivých potravin. 

 

\ Centrum pro rodinu Jitřenka zve na seminář s Pavlem Mečkov-
ským Jak se stát povzbuzujícím rodičem . Seminář se koná 
v pondělí 14. listopadu od 17:30 h. na faře. Prosíme zájemce, aby 
se již přihlašovali, nejlépe mailem. 

 

 

 
 

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

et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. 


