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INFORMÁTOR
FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ,
STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV

„Jestliže nás opustil někdo, koho jsme měli
rádi, nevzdávejme život, ale naopak předejme
pochodeň lásky o kus dál.
Pro křesťana smrtí vše nekončí,
ale nově začíná – smrt, to jsou otevřené dveře
do plnosti života.

Nabídka akcí
ZMĚNY ZAČÁTKŮ BOHOSLUŽEB (ZIMNÍ ČAS)
V noci z 28.10. na 29.10.2017 dojde ke změně letního času na zimní, noc
bude o hodinu delší. V zimním období se změní začátky večerních mší svatých.
V Hranicích v pondělí a ve čtvrtek v 17:30 hodin.
V Ústí ve středu v 18:00 hodin (kromě 1.11. a 2.11. v 19:00 hodin)

HOVORY O VÍŘE
Další „Hovory o víře“ budou
12.12..2017 v 18:45 hodin na faře ve Stříteži.

v

úterky 14.11., 28.11. a

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Biskup svatý Mikuláš i letos navštíví děti našich farností, a to v
neděli 2. 12. 2017. V Hranicích při dětské mši svaté v 10:00 hodin a v Ústí při
mši svaté v 7:00 hodin a ve Stříteži nad Ludinou při mši svaté v 8:00 hodin.
Prosíme všechny ochotné farníky a farnice o pomoc při přípravě na
svátek svatého Mikuláše i všechny, kteří mohou přispět ovocem či
sladkostmi.
Perníčky se budou zdobit ve čtvrtek 23. 11. 2017 od 15:00 hodin na faře.
Příprava balíčků pro děti proběhne v pátek 2. 12. 2017 od 15:00
hodin na faře v Hranicích. Do pátku přineste na faru ovoce případně sladkosti do
balíčků.
P. Jiří Doležel

POZVÁNKA NA ZKOUŠKY CHRÁMOVÉHO SBORU
Od neděle 3. prosince 2017 začne nácvik chrámového sboru na Vánoce.
Sejdeme se v neděli v 19:30 hodin na faře.
Na všechny zpěvačky a zpěváky se těší Jana Kohoutová

ŽIVÝ BETLÉM
Milí farníci, také letos připravujeme na Vánoce Živý Betlém, který bychom
Vám rádi představili 24. prosince při dětské půlnoční mši svaté a 25. prosince při
mši svaté v domově seniorů.
Chtěli bychom pozvat děti na první zkoušku, která proběhne v neděli
19. listopadu 2017 v 17:00 na faře v Hranicích.
Těšíme se na Vás, Michal Kočnar a Dominika Vinklarová
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ANIMÁTOŘI HRANICEKÉHO DĚKANÁTU ZVOU
DRAKIÁDA
Zveme všechny mladé, rodiny a děti na pouštění draků, soutěže a následný
světelný průvod na hřbitov, kde se pomodlíme za duše v očistci. Akce se koná v
sobotu 4. listopadu v 15 hodin u Kostelíčka v Hranicích.
Těší se na vás animátoři děkanátu Hranice a CPR Jitřenka

STUDENTSKÁ MŠE
V pátek 8. 12. proběhne studentská mše v 19:00 hodin. Podrobnosti o
hostovi a tématu uvidíte později na plakátcích či v FB skupině Mládež děkanátu
Hranice.
Animátoři děkanátu Hranice

FARNÍ ODPOLEDNE S KONCERTEM
V neděli dne 26. listopadu 2017 v 16.00 hodin se bude konat ve farním
kostele v Hranicích koncert Slávka Klecandra a Romana Dostála (OBOROH).
Zároveň jste zváni na setkání, které se uskuteční po koncertu v sále na faře.
Drobné pohoštění sebou je vítáno.
Za pastorační radu Martin Jagoš

KONCERTY V KOSTELE V HRANICÍCH
15. 12. 2017 22. 12. 2017 -

Vánoční koncert DPS Cantabile
Vánoční koncert HDPS a hostů

Příspěvky z proběhlých akcí
SETKÁNÍ PASTORAČNÍCH RAD DĚKANÁTU.
V pondělí 16.10. jsem se zúčastnila děkanátního setkání pastoračních rad.
Zástupci jednotlivých farností měli za úkol zamyslet se nad otázkami, které jim
položil Otec arcibiskup a výsledky svých setkání prezentovat. Otázky se týkaly
především toho, jak žijeme své křesťanství a jestli umíme světu evangelium předávat.
Ze všech příspěvků bylo patrné, že členové pastoračních rad se těmito otázkami
opravdu zabývali. Potěšilo mě také to, že ve většině farností se lidé opravdu snaží žít
své křesťanství naplno a předávat ho dále. Nejde až tak o počet akcí a různých
aktivit. Jde především o srdce, o nadšení, se kterým jsme schopni se rozdělit o
poklad víry, jak to vyjádřil jeden farník z Oseka, „děláme co můžeme, ostatní už je
na Pánu Bohu.“ Dalším milým poznáním bylo, že se do aktivního života farností
zapojují mladí lidé. Toto setkání bylo pro mne inspirací a povzbuzením a odcházela
jsem s vědomím, že jsou ještě křesťané, kteří si nechtějí nechat radostnou zvěst jen
pro sebe.
Na setkání byly zmíněny kurzy Alfa-evangelizační aktivita rozšířená v
celém světě i u nás. Bližší informace si můžete najít na www.kurzyalfa.cz. Proč to
zmiňuji? Už vícekrát jsem se setkala s názorem, že by bylo dobré tyto kurzy
uspořádat i u nás. K tomu je však nutný tým nadšenců. Pokud by Vás to zaujalo a
chtěli byste se případně zapojit, ozvěte se.
Marie Kaňovská
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VÁNOČNÍ BALÍČKY NA UKRAJINU
V čase vánočních svátků poputují z olomoucké arcidiecéze
balíčky s vánočními dárky, které udělají radost 341 dětem z dětských domovů,
sociálních center a chudých rodin ve městech Ternopil, Kolomyja, Lopatyn a
Bortniky na Ukrajině.
Balíček v hodnotě 900–1 200 Kč mohou pro konkrétní dítě připravit
jednotlivci, rodiny nebo pracovní kolektivy. Balíček má obsahovat pouze nové věci –
oblečení, boty, hračky, školní pomůcky, nesmí obsahovat potraviny ani cukrovinky.
Termín odevzdání balíčku je 4. 12. 2017 na Charitě Hranice, Purgešova 1399.
Předání balíčků proběhne tradičně během řecko-katolických Vánoc začátkem ledna.
V případě, že chcete dopravu a zajištění akce Vánoční balíček podpořit také
finančně, nebo dětem udělat radost sladkostmi, může své příspěvky poslat na účet
Arcidiecézní charity Olomouc 4030207/0100. Děkujeme!
Pokud chcete také Vy rozzářit radostí dětské oči na Ukrajině, můžete více
informací o této akci získat u Radky Andrýskové na telefonním čísle 733 755 881
nebo na mailové adrese radka.andryskova@hranice.charita.cz
HLEDÁME DOBROVOLNÍKY PRO NÁRODNÍ POTRAVINOVOU
SBÍRKU
Charita Hranice se v sobotu 11. listopadu 2017 zapojí do Národní
potravinové sbírky. Cílem sbírky je vybrat konkrétní potraviny a hygienické zboží,
které budou distribuovány konkrétním rodinám v nouzi. Vybrané potraviny nám
budou moci tento den věnovat nakupující zákazníci v hranickém Kauflandu v čase
od 8 do 20 hodin. Pro zajištění této akce hledáme dobrovolníky, kteří budou rozdávat
nakupujícím letáky, vybírat potraviny od nakupujících nebo balit potraviny do krabic
ve skladě. Vzhledem k délce sbírky budou vytvořeny dvě skupiny dobrovolníků od 8
do 14 hodin a od 14 do 20 hodin. Vše domluvíme podle vašich časových možností.
Více informací, jak se do Národní potravinové sbírky zapojit – jako dobrovolník či
jako dárce můžete i získat u Radky Andrýskové na telefonním čísle 733 755 881
nebo na mailové adrese radka.andryskova@hranice.charita.cz

HOVORY O VÍŘE
Hovory o víře s panem kaplanem otcem Jaroslavem Endlicherem budou
ve středu 15. listopadu v 15:30 hodin v kanceláři na Purgešově 1399.
Na společném setkání rádi přivítáme zájemce z řad farníků.
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Informace Centra pro rodinu Jitřenka
CO JSME ZAŽILI?
PODZIMNÍ VYCHÁZKA
Na svátek sv. Václava si asi 30 dospělých i dětí vyrazilo do krásné podzimní přírody.
Naše trasa vedla z Radíkova do Středolesí a zpět. Na závěr jsme se zúčastnili poutní
mše svaté v kapli v Radíkově.
LÁSKA, PLODNOST, RODINA se konala v pátek 6. října. Téměř 30 zejména
mladých se zájmem vyslechlo přednášku MUDr. Marie Fridrichové z Centra pro
rodinu v Ostravě o Božím daru sexuality a intimního života a úskalích, které přináší
nerespektování Božího řádu v této oblasti.
NA JEDNOM LANĚ
Díky nejistému počasí se nás v lomu Gabrielka sešlo méně než obvykle. Děti i
dospělí kteří přesto dorazili, si užili lezení i jiných lezeckých aktivit, protože nakonec
nám počasí přálo a nepršelo.
PRAVIDELNÉ PROGRAMY: / fara Hranice/
Klub maminek – každé pondělí a středa dopoledne od 8.30 do 12 hodin
Odpolední modlitby matek – středa - sudý týden - od 16.30 na faře
Modlitby manželek - 1x měsíčně úterý - 21. 11. od 16 hodin v kostele
Taneční podvečery – každé pondělí od 14:50 hodin na faře
Kavárnička s biblickými tanci – 7. 11 a 5.12. od 17 hodin na faře
Manželské spolčo – 1x měsíčně. Pokud byste měli zájem zapojit se, ozvěte se na
naše kontakty.
POZVÁNKY
PRO RODIČE
 Beseda o výchově dětí od 3 do 6 let podle principů Marie Montessori – pondělí
30.10. od 8.30 v rámci klubu maminek - vede Mgr. Markéta Zlámalová
 Setkání rodičů na téma Výchova s biblí v ruce – úterý 31.10. od 16.30 hodin na
faře, děti můžete vzít sebou.
 Beseda čtvrtek 9. 11. od 17 hod. fara Hranice – téma Sourozenecké vztahy
 Beseda čtvrtek 23. 11. od 17 hod. fara Hranice - téma Téměř na odchodu, aneb
co nás nejvíce tíží při výchově dospívajících. Besedy vede Mgr. Marie
Kaňovská.
PRO VŠECHNY
 Adventní tvoření- čtvrtek 30. 11. od 15 hod. na faře – přijďte si vyrobit adventní
věnec a dekorace
 Malá adventní obnova s Fany Böhmovou na téma Drakobijce, aneb jak bojovat
boj se sedmihlavým drakem - pátek 8. prosince v 17 hod. fara Hranice. V 19
hodin pak v kostele studentská mše svatá.
PRO ŽENY
 Setkání s Irenkou Smékalovou pondělí 6.11 od 17.30 fara Hranice
 Víkend na Svatém Hostýně od 19. do 21. 1. 2018 - povede paní Marcela
Kořenková z Olomouce.
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PRO DĚTI
 Drakiáda - sobota 4. l1. od 15 hodin na louce u Kostelíčka. Tuto akci pořádáme
spolu s mládeží A.H.A. Čeká vás nejen pouštění draků, ale také hry a soutěže.
 Lucerničková vycházka za sv. Martinem úterý 14.11. sraz v 16h na faře
 Táborníček - setkávání dětí, které se účastnily našich příměstských táborů.
Budeme se setkávat 1x měsíčně, většinou v pátek. Na programu budou hry,
povídání, tvoření. Zveme i děti od 5 do 14 let, které na našich táborech nebyly.
V pátek 17. 11. se výjimečně sejdeme dopoledne, a to od 9 do 11.30. Další
setkání bude v pátek 15. 12. od 16.30. Těšíme se .
Připojujeme zajímavé pozvánky z Centra pro rodinný život v Olomouci
KAFFE PRO NEZADANÉ
netradiční "seznamka" v Olomouci. V sobotu 28. října 2017 Informace
a přihlášky na reznickova@arcibol.cz na: www.rodinnyzivot.cz.
SETKÁNÍ „OSAMĚLÝCH VLKŮ“ ANEB VÍKEND PRO ROZVEDENÉ
MUŽE doprovázení knězem - P. František Eliáš. 10. – 12. l1. 2017.
Zvole u Zábřehu. Info www.rodinnyzivot.cz
VÍKEND PRO SENIORY S VNOUČATY
pohádkový víkend, v Kroměříži od 17. - 19. 11. 2017.
mail: matlochova@arcibol.cz, tel. 587 405 250.
Připomínáme také možnost poradenství v Olomouci:
Objednávky a informace na adrese: CPRŽ, Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc,
Tel.: 587 405 250-3, web www.rodinnyzivot.cz, E-mail: rodina@arcibol.cz
Možnost konzultací s psycholožkou Mgr. Irenou Smékalovou – tyto konzultace si
hradí každý sám
TIP PRO RODIČE
Chceme rodičům doporučit zajímavý materiál, který jim může pomoci při prožívání
mše svaté s dětmi. Tzv. Liturgie pro děti jsou barevné osmistránkové knížečky s
aktuálními biblickými čteními z liturgie nedělí, slavností a svátků. V každém sešitku
najdete texty bohoslužby slova, příběh a hádanku, vše doprovázeno krásnými
ilustracemi. Sešitky Liturgie pro děti jsou určeny pro rodiny s dětmi a pro katechezi
dětí ve věku především 2 - 11 let.
K čemu lze Liturgii pro děti využít?
 pro přípravu dětí na bohoslužbu slova při rodinné či farní katechezi
 jako pomoc dětem ke sledování bohoslužby slova při mši svaté a knězi
pro komunikaci s dětmi při homilii
Více zde: http://www.liturgieprodeti.cz/
Kontaktní hodiny CPR Jitřenka- Po: 9 – 12, St: 9 – 12, po domluvě i odpoledne.
Nabízíme základní rodinné poradenství a hlídání dětí
www.hranice.dcpr.cz , cprhranice@ado.cz , tel.: 736239179
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Knihovnička
Ladislav Heryán - STOPAŘEM NA TÉTO ZEMI
O Boží velkorysosti mezi námi
Autor - Ladislav Heryán - známý salesiánský kněz, biblista a
vysokoškolský pedagog napsal vloni knihu Exotem na této zemi, která
získala velkou pozornost a sklidila řadu ocenění.
Když v loňském ročníku literární ankety Dobrá kniha, kterou pořádá
Katolický týdeník, získal Ladislav Heryán 2. místo, psalo se o tom takto:
" . . .Také druhou příčku obsadil kněz: P. Ladislav Heryán. Jeho
úvahy Exotem na této zemi přitom skončily za vítězným titulem o pouhý hlas.
„Děkuji čtenářům, že se jim má kniha líbí, časem se pokusím napsat další.
Toho ‚exota‘ v názvu vymyslel Martin Bedřich, já ani nevím, jestli jsem exot.
Já jsem Ladislav Heryán,“ říká stříbrný medailista.
Také jeho titul zasáhl širokou čtenářkou obec. „Ohlasů dostávám
desítky, ne-li stovky. Všecky jsou víceméně pozitivní, tak jsem rád,“ přiznává
Katolickému týdeníku L. Heryán."
A čtenáři se letos skutečně další knihy dočkali, na podzimním
knižním trhu se nedávno objevila publikace Stopařem na této zemi. Sám
autor v úvodu píše:
" Chtěl jsem napsat volné pokračování knihy Exotem na této zemi,
jejímž podtitulem bylo " O Božím milosrdenství mezi námi". Kniha, kterou
držíte v ruce, je tedy zdánlivě podobná, ale přesto jiná. Je snad přemýšlivější,
a možná proto těžší. V některých kapitolách se odráží něco z toho, čím naše
společnost žije poslední dobou. Její podtitul je "O Boží velkorysosti mezi
námi". Jsem totiž přesvědčen, že velkorysost je jedním z důležitých úhlů
pohledu na samu podstatu Boha. Je cestou k naplněnému osobnímu životu
i k otevřené společnosti."
Příběhy lidí ze svého okolí autor dokáže citlivě vnímat a dává je
do souvislosti s vybranými citáty z Bible.
" . . . Ježíš je stopařem na této zemi. Stopař je chudý, nemá na auto,
proto musí prosit o svezení. Jestliže budeme velkorysí a vezme jej
kousek s sebou, jak to udělali učedníci na cestě do Emauz, kteří neznámého
cizince dokonce pozvali k sobě na noc domů, třeba zakusíme, že naše srdce
znovu hoří . . ."
Knihu vydalo nakladatelství Portál na podzim 2017.
B. Fliedrová
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POBOŽNOSTI V OBDOBÍ PAMÁTKY ZESNULÝCH
Hranice
Jindřichov
Střítež
Hranice
Ústí

Středa
Středa
Středa
Čtvrtek
Středa
Čtvrtek

1.11.2017
1.11.2017
1.11.2017
2.11.2017
1.11.2017
2.11.2017

17:30
16:30
18:00
8:00, 17:30

Mše svatá
Mše svatá,
Mše svatá
Mše svatá

19:00

Mše svatá

Jindřichov

Čtvrtek 2.11.2017 16:30

Střítež

Čtvrtek 2.11.2017 18:00

Hranice –
Sobota 4.11.2017 14:00
U Kostelíčka
Ústí

Neděle 5.11.2017 14.00

Hranice

Neděle 5.11.2017 15:00

Mše svatá, následuje pobožnost
na hřbitově
Mše svatá, následuje pobožnost
na hřbitově
Mše svatá, následuje pobožnost
na hřbitově
Modlitby v kostele, následuje
pobožnost na hřbitově
Pobožnost na městském hřbitově

V sobotu 4.11.2017 nebude v nemocnici ve 13:30 hodin mše svatá.

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI
1.11. odpoledne a 2.11. po celý den je možno při návštěvě
kteréhokoli kostela či kaple získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze
duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání,
modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě
kostela modlitbu Páně a vyznání víry.
Od 25. října do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých
podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci,
navštíví-li někdo hřbitov, pomodlí se tam třeba jen v duchu za
zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
P. Jiří Doležel
Uzávěrka příspěvků pro příští číslo je 10.12.2017
Příspěvky dodané po tomto datu nebudeme moci zveřejnit !
Informátor hranické farnosti – redakce B. Fliedrová, A. Král
Příspěvky – schránka u bočního vchodu kostela nebo ihf@seznam.cz
Telefon na farní úřad v Hranicích: 581 601 667
Internetová adresa farnosti a děkanátu Hranice: www.farnosthranice.cz
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení příspěvků.
Výtisky jsou neprodejné a slouží k vnitřní potřebě farnosti.

