
 Ohlášky 
 

 

 

\ Sbírka v neděli 19. II je na Haléř sv. Petra. Všem dárcům Pán Bůh 
zaplať! 

\ Farní kavárna – v neděli po mši svaté v 10 hod. jste srdečně zváni 
k posezení a ke sdílení na děkanství v Hranicích do prostor far-
ního sálu. 

\ Popeleční středa je dnem přísného postu, kdy platí zdrženlivost 
od masa a újma v jídle (zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, 
újma v jídle od 18 do 60 let). Tímto dnem nám začíná postní doba! 
Celá postní doba je časem, v němž se církev zvláště věnuje kajíc-
nosti. Proto se vyhýbáme veřejným zábavám a tanci. 

\ Liturgie postní doby nás vede k vnitřní obnově a vybízí k sebeo-
vládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. Doporuču-
jeme na začátku postní doby přistoupit ke svátosti smíření. 

\ Pobožnost Křížové cesty v děkanském kostele v Hranicích bude 
ve středu v 16:30 hod., v pátek v 17 hod. a v neděli ve 15 hod. 

\ Pokladničky postní almužny si můžete vyzvednout v kostele a po 
celou dobu svatopostní do ní střádat.   

\ Úkoly pro postní dobu – „postní kapky“ – budou i pro dospělé. 
Kdo bude chtít, může si vzít lísteček s úkolem, který splní a pak 
si může vzít další. 

\ Charita Hranice zve zájemce z řad farníků na Hovory o víře na 
téma Eucharistie s P. Petrem Utíkalem. Sejdeme se ve čtvrtek 23. 
února v 15 h. v kanceláři na Purgešově 1399. Vstup bočním vcho-
dem ze dvora. 

\ Křížová cesta s biblickými postavičkami bude na první neděli 
postní 26. II. v 15 hod. v hranickém kostele. Srdečně zveme rodiny 
s dětmi, ale také všechny věřící. Po křížové cestě jste zváni k ma-
lému posezení na faře. 

\ Charita Hranice zve všechny dobrovolníky Tříkrálové sbírky na 
Plovárnu Hranice v sobotu 4. března ráno v době od 7:45 do 9 h. 
Vstupné 10 Kč/ hodinu. 

\ Noc kostelů bude v pátek 2. VI. Hledáme zájemce, který by byl 
hlavním koordinátorem. Pokud by měl někdo zájem, prosím, při-
hlaste se u P. Františka nebo u P. Pavla. 

 

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio  
et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. 


