
 Ohlášky 
 

 

 

\ Farní ples, v pořadí již 23., se bude konat v sobotu 4. února od 
19 hodin v hranické Sokolovně. Sokolovna bude před zahájením 
plesu otevřena od 18 h. Budeme rádi za jakoukoliv pomoc s pří-
pravou plesu. Ochotné ženy, prosíme, o na pečení zákusků: 
můžete je přinést na faru v pátek 3. února do 14 h., od 14 h. 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. února. V sobotu před plesem 
se od 9 hodin můžete zapojit do výzdoby sokolovny: přivítáme 
ochotné pomocníky z řad dospělých i mládeže. Děkujeme za Vaši 
ochotu a pomoc.    

Plesový organizační výbor 
 

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

\ CPR Jitřenka: Jsou ještě volná místa na seminář pro ženy s paní 
Irenou Smékalovou na téma Rovnováha v životě, který se koná 
na faře v Hranicích v úterý 31. ledna od 17:30 h. 

 

\ Na Hromnice se budou při mši svaté žehnat svíce. Pokud chcete, 

můžete si přinést své z domu. 
 

\ Odstrojování vánoční výzdoby, a to stromků a úklid betléma 
v děkanském kostele proběhne v pátek 3. února po večerní mši 
svaté, tzn. po 18 hod. Prosíme o pomoc starší dětí, mládež (jsou 
pololetní prázdniny), rodiče a další farníky.  Děkujeme. 

 

\ P o u t n í  z á j e z d  d o  Ř e c k a  – po stopách sv. apoštola Pavla, 
sv. Ondřeje a sv. Cyrila a Metoděje – se uskuteční od 2. 5. – 9. 5. 
2023. Doprava je letecky a cena je 32.200 Kč. Bližší informace 
jsou na letáčku, který je k vyzvednutí v sakristii nebo na 
webových stránkách farnosti. Pokud máte zájem, kontaktujte 
P. Františka – tel: 733 742 872  

e-mail: dostal.frantisek@ado.cz   
 

 

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

et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. 


