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INFORMÁTOR
FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ,
STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV

„Bratři! Stále se radujte. Bez přestání se
modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte
Bohu. Tak to Bůh pro vás chce v Kristu Ježíši.
Nezhášejte oheň Ducha, nepodceňujte dar
promlouvání z vnuknutí, ale všecko zkoumejte,
a co je dobré, toho se držte. Varujte se zla,
ať se objevuje pod jakoukoli tvářností.
Sám Bůh pokoje kéž vás dokonale posvětí.“
( 1 Sol 5, 16 - 23 - z 2. čtení )

Nabídka akcí
KONCERT V KOSTELE V HRANICÍCH
22. 12. 2017 v 18:30 hodin - Vánoční koncert HDPS a hostů

POZVÁNKA NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Divadelní soubor Inkognito Vás srdečně zve na divadelní představení
„Korunní princ“ Hraje se v neděli 17.12.2017 v 16:00 hodin v kulturním
domě v Ústí. Vstupné dobrovolné. Těšíme se na Vás.

POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN
Ve čtvrtek dne 28.12.2017 se bude konat tradiční pouť na Svatý
Hostýn. Autobus odjíždí v 7:30 hodin, zastavuje u Slávie, u pošty,
Šromotovo náměstí, Čs. armády a pod farou. Zájemci, přihlaste se co
nejdříve na faře nebo v sakristii.

SETKÁNÍ ÚKLIDOVÝCH SKUPIN
Setkání všech úklidových skupin i těch, kdo se starají o
květinovou výzdobu kostela v Hranicích, bude ve středu 27.12.2017
ve 13:30 hodin na faře.
Setkání úklidových skupin ve Stříteži nad Ludinou bude ve středu
27.12.2017 v 16:00 hodin na faře.
Na toto povánoční setkání zveme i ty, kteří se chtějí do této služby
zapojit.
P. Jiří Doležel

HOVORY O VÍŘE
Další „Hovory o víře“ budou v úterky 9.1. a 23.1.2018 v 18:45 hodin
na faře ve Stříteži.
V Charitě v Hranicích (v kanceláři na Purgešově 1399) budou
„Hovory o víře“ ve středu 17.1.2018 v 15:30 hodin
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XX. FARNÍ PLES
V sobotu 3. února 2018 se uskuteční jubilejní 20. FARNÍ PLES.
Příprava a organizace také akce není snadná, proto opět jako v minulých
letech uvítáme jakoukoliv pomoc - ať už s programem, výzdobou sálu,
přípravou tomboly, pečením a balením zákusků, zajištěním pořadatelské
služby a dalšími důležitými úkoly.
Organizační schůzka dobrovolných pomocníků proběhne v úterý
19. prosince 2017 v 19:00 hodin na faře. Těšíme se na spolupráci.
Za organizační tým Marie Hašová a Gabriela Vinklarová

ŽIVÝ BETLÉM
Milí farníci,
rádi bychom Vás pozvali na divadelní představení Živého Betléma,
které s dětmi na Vánoce nacvičujeme. Jsme moc rádi, že se letos účastní
mladší i starší děti. Můžeme tak společně držet poměrně dlouhou tradici,
protože první Živý Betlém pořádal v italském městečku Greccio sv. František
z Assisi už ve 13. století.
Letos budeme hrát 24. prosince při dětské půlnoční mši svaté
v 15:00 hodin a následně 25. prosince při mši svaté v domově seniorů
v 17:30 hodin.
Těšíme se na Vás.
Michal Kočnar a Dominika Vinklarová

Příspěvky z proběhlých akcí
OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE BIBLE A MY
Ve středu 22. listopadu 2017 se v DDM Hranice konalo okresní kolo
25. ročníku celostátní soutěže Bible a my. I letos se soutěžilo ve čtyřech
kategoriích. Celkem se OK účastnilo 67 žáků a studentů. Radost nám udělali
středoškoláci. Řady soutěžících posílili studenti SLTŠ - ,,lesáci“. Zastoupeny
byly základní a střední školy z Hranic, Lipníku, Přerova a vesnické základní
školy z celého okresu.
3

Výsledky okresního kola:
I.kategorie (1. stupeň):
1. Eliška Kutálková, ZŠ a MŠ Vlkoš – plný počet bodů
2. Jonáš Václavík, ZŠ 1.máje Hranice
3. Simona Gärtnerová, ZŠ Drahotuše
II. kategorie (6.+7. roč.):
1. Martin Anděl, ZŠ Sluníčko Lipník n.B.
2. Petr Šimíček, ZŠ Horní Moštěnice
3. Samuel Beláň, ZŠ a MŠ Střítež n.L.
III. kategorie (8.+9. roč.):
1. Kryštof Klvaňa, Gymnázium Hranice
2. Marek Hradil, Gymnázium Jana Škody Přerov
3. Marie Žeravíková, Gymnázium Hranice
IV. kategorie (střední školy):
1. Markéta Vlčková, Gymnázium Lipník n.B.
2. Barbora Klesnilová, Gymnázium Lipník n.B.
3. Hana Ptáčková, Gymnázium Jana Škody Přerov
Blahopřejeme všem. První dva soutěžící z každé kategorie
postupují do ústředního kola, které proběhne 23. 3. 2018 ve Strážnici. Témata
zůstávají. Přejeme úspěch.
Za organizační tým Marcela Brázdová

PODĚKOVÁNÍ
Pán Bůh zaplať všem dárcům ovoce a sladkostí a také těm,
kteří se podíleli na pečení a zdobení perníčků a přípravě mikulášských
balíčků. Pán Bůh zaplať také všem, kteří přispěli k oslavě svátku
svatého Mikuláše v kostele zpěvem.
P. Jiří Doležel
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Informace Centra pro rodinu Jitřenka
CO JSME ZAŽILI?
Malá adventní duchovní obnova s Fany Böhmovou na téma Drakobijce zaplnila
v pátek 8. prosince klubovnu na faře. Tentokrát se Fanynka nechala inspirovat útlou
knížkou Drakobijce - moje cesta. Knížka pojednává o boji s hlavními hříchy / více o
knize na následující straně/. Poutavá přednáška byla doplněna zajímavými obrázky, a
přesto, že čerpala z knihy pro mládež, myslím, že i nám dospělým pomohla odkrýt
naše „temná zákoutí“ a navrhla, jak těmto pokušením čelit. Povzbuzující věta na
závěr: je důležité bojovat s hříchy, ale nemělo by se to stát jediným objektem naší
pozornosti. To hlavní je růst v lásce.
Duchovní obnovu jsme zakončili účastí na studentské mši svaté, kterou
celebroval bývalý hranický kaplan P. Stanislav Trčka.
PRAVIDELNÉ PROGRAMY: / fara Hranice/
Klub maminek – každé pondělí a středa dopoledne od 8.30 do 12 hodin, od 3.1.
Odpolední modlitby matek – každou středu v 16.30
Modlitby manželek - 1x měsíčně úterý - v kostele
Tance pro ženy – každé pondělí od 14:50 hodin, začneme 8.1.
Kavárnička s biblickými tanci – 1x měsíčně, 30. 1.
Manželské spolčo – 1x měsíčně, ve středu. Pokud byste měli zájem zapojit se,
ozvěte se na naše kontakty.
POZVÁNKY
NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ
• Sobota 10. 2. od 9 hodin na faře v Hranicích - duchovní obnova s P. Lukášem
Engelmannem pro všechny, ale zejména pro rodiče a pedagogy, na téma
Specifika mužské a ženské výchovy.
• Neděle 11. 2. odpoledne pouť ke sv. Valentýnu v Hustopečích n. B. –
pobožnost v kostele s obnovou manželských slibů a pak posezení na faře. .
PRO ŽENY
• Víkend pro ženy na Svatém Hostýně 19. - 21. 1. 2018, tentokrát s Marcelou
Kořenkovou na téma „Rodinná mapa, jedna z cest k osobnímu růstu“. Nebude
chybět duchovní a tvořivý program a biblické tance.
• Sebezkušenostní kurs pro ženy s Irenkou Smékalovou – 4 setkání, začínáme.
14. 3. 2018 na faře v Hranicích
PRO DĚTI
• Táborníček - setkávání dětí, které se účastnily našich příměstských táborů.
Zveme i děti od 5 do 14 let, které na našich táborech nebyly. Další setkání bude
v pátek 12. 1. od 16.30 na faře v Hranicích. Těšíme se ☺.
• Karneval pro děti v neděli 28.1. od 14.30 v MěDDM Galašova ul.Hranice
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TIP PRO RODIČE – dárek na poslední chvíli?
Mysleli jste si, že strhující duchovní četba pro kluky prostě neexistuje? Že
kniha je buď duchovní, nebo zajímavá? Drakobijce vás možná přesvědčí o opaku.
Hlavním hrdinou je chlapec Artur, který svádí odvěký souboj s drakem.
S drakem, který sídlí v jeho srdci. Drak hrozitánsky řve a zákeřně útočí, ale platí na
něj balzám Poutníka. A kupodivu - tichý Poutníkův hlas je nakonec mocnější než
drakův řev...
Kniha vznikla na Slovensku v prostředí hnutí otcové a synové a záhy se
stala bestsellerem. Sepsali ji otcové, kteří toužili být nablízku svým synům a předat
jim něco z toho, co se naučili ve svých životních zápasech o dobro. Je určena hlavně
klukům ve věku 9 - 13 let, ale leckde kniha poputuje v rodině z ruky do ruky, doslova
napříč generacemi. / citováno z anotace Karmelitánského nakl./
Drakobijce, moje cesta, autoři Juraj Hajkovský, Marek Domes, vydalo
Karmelitánské nakladatelství 2016
POZVÁNKA DO OLOMOUCE:
Seminář pro nezadané - nevíte, jak poznat Boží vůli ve svém životě? Máte problém
žít život jako singl? Rádi byste se dozvěděli jak prožít hodnotný život? Chcete poznat
jiné lidi, kteří si kladou podobné otázky? Přijďte na seminář pro nezadané v
Olomouci 13. ledna 2017. Přednášet budou MUDr. Jitka Krausová OV, P.
Petr Bulvas a Marcela Řezníčková. Bližší informace o setkání a přihlašování se
dozvíte v prosinci, teď si v případě vašeho zájmu, udělejte dopředu poznámku ve
svém diáři, kde chcete v sobotu 13.1. být :-). Marcela Řezníčková, mobil: 720 110
750, tel.: 587 405 250-1, reznickova@arcibol.cz.
Připomínáme 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
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

Děkujeme vám za přízeň v roce 2017 a přejeme mnoho Božího
požehnání pro Vás a Vaše rodiny v novém roce 2018
Pracovníci a spolupracovníci CPR Jitřenka
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CHARITA
Milí farníci a přátelé charitního díla!
Děkujeme Vám všem za
přízeň, kterou jste Charitě Hranice v roce
2017 věnovali. Děkujeme všem skvělým
dobrovolníkům, kteří se s námi zapojili
do Tříkrálové sbírky, realizovali s námi Národní potravinovou sbírku nebo se zapojují
do provozu Charitního šatníku.
Za všechny naše zaměstnance Vám přejeme radostné adventní očekávání,
vánoční svátky plné světla a pokoje. V novém roce pevné zdraví a hojnost Božího
požehnání! Těšíme se na další spolupráci s Vámi.
Jan Hegar, ředitel Charity Hranice
Radka Andrýsková, pastorační asistentka

CHARITA HRANICE SE POPRVÉ ZÚČASTNILA
NÁRODNÍ POTRAVINOVÉ SBÍRKY
Na svatého Martina prožili někteří zaměstnanci Charity Hranice mimořádnou
sobotní směnu v hranickém obchodním domě Kaufland. Společně se dvěma
sedmičlennými skupinkami dobrovolníků jsme se poprvé zapojili do Národní
potravinové sbírky ve prospěch Charity Hranice.
Za dvanáct hodin se nám díky štědrosti nakupujících podařilo sesbírat více
než 1 000 kg trvanlivých potravin a drogistického zboží. Nejčastěji darovanou
potravinou byly bezesporu těstoviny. Mnozí dárci nás opravdu velmi příjemně
překvapili – jedna paní nám darovala nákup v celkové hodnotě 1 200 Kč, další
zákaznice věnovala opravdu plný nákupní vozík a děkanátní kaplan pro mládež nám
věnoval nákup v hodnotě 2 000 Kč.
Všechny darované věci byly odvezeny do prostor Charity Hranice a budou
využity na pomoc lidem v nouzi, neúplným rodinám, osamělým seniorům a
uživatelům charitních služeb.
Děkujeme všem štědrým dárcům, kteří do Národní potravinové sbírky
pro Charitu Hranice zakoupením a darováním zboží přispěli. Velký dík patří našim
skvělým dobrovolníkům, kteří kolem sebe šířili dobrou náladu a radost. Je bezesporu
především jejich zásluhou, že se tato akce vydařila.

VÁNOČNÍ BALÍČKY Z HRANICKÉHO DĚKANÁTU
CESTUJÍ NA UKRAJINU
Na Ukrajinu putuje z děkanátu Hranice letos 52 vánočních balíčků.
Prostřednictvím dárců bude o letošních Vánocích obdarováno 48 dětí, z celkového
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počtu 341 ukrajinských dětí, které byly do projektu zapojeny. Pečlivě připravené
vánoční balíčky naši dárci přichystali pro 22 děvčat a 26 chlapců ve věku od 2 – 13
let. Většina obdarovaných dětí je z města Ternopilu, tři děti jsou z Lopatynu, dva
kluci z Bortnik a jedno děvče Kolomyje. Další čtyři vytvořené vánoční balíčky si
na Ukrajině své obdarované jistě najdou.
Děkujeme všem, kteří dětem balíčky připravují. Našimi letošními dárci byli
jednotlivci a rodiny z Hranic, Ústí, Lipníka nad Bečvou, Potštátu, Soběchleb,
Jindřichova, Černotína, Heřmanic, Nového Jičína, Malhotic, společenství maminek
z modliteb matek ve Stříteži nad Ludinou, skupinka maminek z Ústí obdarovala
tři děvčata. Charitní farní středisko Všechovice organizovalo obdarování 20 dětí,
pro které připravily dárky rodiny ze Všechovic, Rouského a Horního Újezdu
a zaměstnanci Charity Hranice společnými silami připravili vánoční překvapení
pro 3 děti.
Děkujeme všem štědrým dárcům a věříme, že všechny dárky ukrajinským
dětem udělají pod vánočním stromečkem obrovskou radost.

HLEDAJÍ SE KRÁLOVÉ ….
Přípravy na Tříkrálovou sbírku jsou již
v plném proudu – oslovuji vedoucí skupinek i malé
koledníky – ve školách, v hodinách náboženství i na
dětských katechezích, s dobrovolnicemi lepíme a pečetíme
pokladničky, balíčkujeme cukry a balíme křídy…..
Stále hledám velké i malé dobrovolníky…
a mám velkou radost z každého koledníčka, kterému mohu
na hlavu vložit korunu i z každého vedoucího skupinky, který se k nám přidá
:o))
V sobotu 30. 12. 2017 zvu všechny koledníky a vedoucí skupinek
na Žehnání tříkrálových koledníků v Olomouci. Pojedeme společně z Hranic
autobusem v 8:30 hodin ze zastávky na Šromotově náměstí. Prožijeme společně mši
svatou, kterou bude celebrovat otec biskup Josef Nuzík v katedrále svatého Václava.
Po občerstvení si prohlédneme Arcibiskupský palác a expozice Vlastivědného muzea.
Doprovodný program končí v 15 hodin a společně autobusem pojedeme zpět.
Žehnání koledníčků Tříkrálové sbírky v Hranicích bude v neděli 1. 1. 2018
při mši svaté v 10 hodin.
Podpořit Tříkrálovou sbírku můžete také u svých televizních obrazovek,
pokud v neděli 7. ledna 2018 v 18 hodin budete sledovat přímý přenos Tříkrálového
koncertu na ČT1.
Také Vás všechny moc prosím, o vlídné přijetí skupinek našich
koledníčků, kteří zazvoní u dveří Vašich domovů a o modlitbu za bezproblémový
průběh Tříkrálové sbírky 2018
Radka Andrýsková, telefon 733 755 881
mail: radka.andryskova@hranice.charita.cz
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Knihovnička
Zuzana Pospíšilová - VÁNOČNÍ HVĚZDA A SPLNĚNÁ PŘÁNÍ
Malá Ida, která žije v dětském domově, uvidí za oknem padat hvězdu.
A protože věří, že padající hvězda umí splnit každé přání, přeje si, aby se
dostala k nějaké hodné mamince a hodnému tatínkovi. Nechce čekat, jestli
se noví rodiče objeví pod vánočním stromečkem, nepozorovaně se
vytratí z dětského domova a vydává se na cestu do neznáma.
"... Byla jí čím dál větší zima. Zuby jí v puse začaly sama od sebe
poskakovat. Drkotání se nedalo zastavit. . . Ida věděla, že nemůže zůstat
na místě. Mráz by ji štípal do tváří. Šla tedy dál, i když nevěděla kam . . ."
Na druhém konci města bydlí pán a paní Andělovi, kteří marně
touží po děťátku. I oni vidí padat hvězdu a přejí si, aby se jich rodina
rozrostla. V pozdní odpoledne před štědrovečerní večeří se paní Andělová
vydala na vycházku s fenkou Lejlou, na louce na zasněžené lavičce se
choulilo promrzlé děvčátko.
" ...Měla bys běžet domů, jinak tady zmrzneš. Maminka má o tebe jistě
starost," prohlásila paní Andělová .
" Nemá," odporovala jí Ida.
" Všechny maminky mají starost o svoje děti," nevzdávala se paní
Anežka a přitom si nenápadně povzdychla.
" Já nemám maminku," vysvětlila jí Ida
Paní Andělová vytřeštila oči. Takovou odpověď nečekala. Než se
začala vyptávat dál, vzpomněla si, že má v kapse náhradní čepici. Hned ji
vyndala a nasadila holčičce na hlavu místo zasněžené šály. Pak si sundala i
rukavice. Viděla, že holčička má ty svoje dočista mokré.
" Já jsem Anežka. A jak se jmenuješ ty?" zeptala se a přitom dívence
pomáhala s výměnou rukavic.
" Já jsem Ida. To jméno mám ráda, protože mi ho dali
maminka s tatínkem. Potom ale oba umřeli."
Paní Anežka se snažila potlačit slzy dojetí, které se jí draly do očí.
Kniha je určena pro malé dětské čtenáře, ale při společném čtení tento
vánoční příběh potěší i dospělé. Vždyť nejen o Vánocích máme všichni rádi
kouzelné příběhy se šťastným koncem. Útlá publikace je doplněna
nádhernými a něžnými obrázky Magdy Veverkové Hrnčířové.
Knihu vydalo nakladatelství Portál v předvánočním čase roku 2017.
B.
Fliedrová
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PŘÍPRAVA VÁNOC V HRANICKÉ FARNOSTI
Prosíme farníky o spolupráci při výzdobě kostela na Vánoce. Příprava
stromků (stavění do stojanů) a betléma bude ve středu 20.12.2017 od 9:00 hodin.
Strojení stromků a betléma proběhne ve čtvrtek 21.12.2017 po večerní mši svaté
od 18:15 hodin - vítáni budou všichni, kteří chtějí s vánoční výzdobou pomoci.
Úklid bude ve čtvrtek 21.12.2017 po ranní mši svaté (cca 9:00 hod)–II. sk. a
dobrovolníci. Mezi svátky místo čtvrtku bude úklid ve středu po ranní mši svaté –
III.sk.

NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH
Zájemce o návštěvu kněze u nemocných přihlaste v sakristii nebo na farním
úřadě. Je možno se přihlásit i telefonicky na čísle 581 601 667.

MŠE SVATÉ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
Den

HRANICE

24.12.2017 Štědrý
den

--

15:00
dětská

22:00

ÚSTÍ

STŘÍTEŽ

JINDŘICHOV

20:00

24:00

22:00

17:30

25.12.2017 Narození
Páně

8:30

10:00

domov
seniorů

7:00

11:00

9:30

26.12.2017 sv. Štěpán
31.12.2017 Silvestr
1. 1.2018 Nový rok

8:30
8:30
8:30

10:00
10:00
10:00

18:30
18:30
18:30

7:00
7:00
7:00

8:00
8:00
9:30

9:30
9:30
8:00

Přehled vánočních bohoslužeb v olomoucké arcidiecézi na stránkách – www.ado.cz

PŘÍLEŽITOST K VÁNOČNÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ
Den
So 16.12.
Ne 17.12.
Po 18.12.
Út 19.12.
St 20.12.
Čt 21.12.
Pá 22.12.
So 23.12.

HRANICE
–
15:30 – 17:30
-18:00 – 19:30
8:00 – 9:00
15:00 - 17:30
6:30 – 9:00
15:30 - 17:00
7:30 – 9:00
15:30 - 18:00
7:30 – 9:00
15:00 - 17.30
7:30 – 9:00
14:00 - 15:30
8:30 – 9:30
15:00 - 17:00

ÚSTÍ
-14:00 – 15:30
--17:30 – 18:00
-

STŘÍTEŽ
--–
17:30 – 18:00
-17:30 – 18:00
-

Uzávěrka příspěvků pro příští číslo je 21.1.2018
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.

