
3. neděle adventní Ohlášky 11. prosinec AD 2022
 

 
 

\ Roráty nás budou provázet adventní dobou: po, út, so v 7:00 hod. 
– se mší svatou – a st, čt a pá v 7:00 hod. – beze mše svaté. Ve 
středu a v sobotu budou roráty pro děti a pak bude pro ně při-
pravena snídaně. V ostatní dny bude čtení pro dospělé. 
 

\ Hlavní zpovědní den v Hranicích je v sobotu 17. XII. od 8 do 10 h. 
Celý rozpis je na nástěnce nebo na webových stránkách farnosti. 

 

\ Sv. Josef s Pannou Marií putovali do Betléma. Po zbytek adven-
tu bude putovat Panna Maria našimi domovy. Chcete, aby nav-
štívila i vás? Vždy po rorátech si můžete odnést sošku Panny 
Marie na jeden den k sobě. 

 

\ Adventní večer pro ženy bude na faře v pondělí 12. 12. od 17 h. 
Zveme ženy jakéhokoliv věku. Čeká vás duchovní zamyšlení, 
zdobení svíček, punč. Plánované setkání seniorů v pondělí do-
poledne nebude. 

 

\ Předvánoční úklid na faře proběhne v úterý 13. XII. od 9 hod. 
Prosíme ochotné farníky, kteří by se mohli zapojit, aby přišli. 
Pán Bůh zaplať. 

 

\ Srdečně Vás zveme na výlet do Olomouce, který bude v sobotu 
17. XII. Prosím, přihlaste se u P. Pavla. Více informací najdete 
na plakátku, nebo u otce kaplana. 

 
\ Charita Hranice hledá dobrovolníky pro realizaci Tříkrálové 

sbírky v Hranicích. Hledáme vedoucí skupinek – minimální věk 
15 let, malé i velké koledníky z řad dětí pro Tříkrálovou sbírku 
2023, která se bude konat 1. – 15. 1. 2023. Zájemci se, prosím, 
hlaste u Radky Andrýskové (radka.andryskova@hranice.charita.cz 
nebo tel.: 733 755 881). 

 

\ Intence na I. čtvrtletí roku 2023 v Hranicích je možné si nechat 
zapsat sakristii. 

 

\ Vánoční pohledy jsou v sakristii za Kč 2,-- a vánoční oplatky za 
Kč 10,-- 

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

et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. 


