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INFORMÁTOR
FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ,
STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV

„Smutným se dny vlečou, veselým utíkají.“
„Buď veselý a plň si své povinnosti.“
„Ctnosti, které nás mohou šťastně převést
z dočasnosti do věčnosti, jsou pokora a láska."
„Být svatý znamená mít stále radostnou mysl.“
( sv. Jan Bosco )

Římskokatolická farnost Hranice na Moravě

si Vás dovoluje pozvat na

XX. FARNÍ PLES
který se koná
v sobotu 3. února 2018
v prostorách
SOKOLOVNY v

Hranicích

Program :





zahájení plesu v 19:30 hodin
otvírání plesu slavnostní polonézou
taneční vystoupení
půlnoční překvapení

Vstup pouze ve společenském oděvu !
K tanci a poslechu hraje FAŤAMORGÁNA
Vstupné : DOBROVOLNÉ
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•

•
•
•

Pro zdárný průběh plesu je zapotřebí mnoho ochotných pracovitých
pomocníků. Děkujeme vám všem, kteří jste se již přihlásili a už
pomáháte (chystáte losy, nacvičujete předtančení nebo půlnoční
překvapení, balíte dárky do "tomboly", připravujete výzdobu, budete
péct, balit a prodávat zákusky, zdobit sál) nebo se ještě jinak zapojíte do
příprav.
Stejně jako každý rok i letos uvítáme ceny do "tomboly", ať už se jedná
o dar finanční či hmotný. Dary noste prosím na faru nejlépe do čtvrtku
1. února.
Zároveň prosíme ochotné ženy o napečení zákusků na ples, doneste je
prosím na faru v pátek 2. února do 14:00 hodin, od 14:00 hodin pak
můžete pomoci s jejich balením.
V sobotu 3. února před plesem od 9:00 hodin můžete v sokolovně
pomoci s výzdobou sálu, předsálí, balkonu i pódia. Uvítáme pomocníky
z řad dospělých i mládeže.
Děkujeme za Vaši ochotu i pomoc.

Nabídka akcí
HOVORY O VÍŘE
Další „Hovory o víře“ budou v úterky 6.2., 20.2. a 13.3.2018 v 18:45 hodin
na faře ve Stříteži.
V Charitě v Hranicích (v kanceláři na Purgešově 1399) budou
„Hovory o víře“ ve středu 21. února v 15:30 hodin.

MISIJNÍ KOLÁČ
V neděli 11. března 2018 bude probíhat v kostele akce na pomoc
misiím s názvem „Misijní koláč“.
Koláče či buchty, které chcete do Misijního koláče věnovat, můžete
donést na faru v sobotu 10. března 2018 do 14:00 hodin, poté budou zabaleny a
připraveny k prodeji. V neděli si je můžete za dobrovolný příspěvek koupit.
Jistě zakusíte radost z vědomí, že jste pomohli potřebnějším.
P. Jiří Doležel
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DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE
Srdečně zveme všechny mladé na Děkanátní setkání mládeže, které
se uskuteční v Lipníku nad Bečvou v sobotu 24. března 2018. Můžete
se
těšit na zajímavé hosty, přednášky, hry i duchovní program. Více
podrobností uveřejníme ve skupině na FB:
Mládež děkanátu Hranice.

VÍRA ZA MŘÍŽEMI Z POHLEDU VĚZEŇSKÉHO
KAPLANA
Dne 15.února 2018 v 18:30 hodin (po večerní mši svaté) se uskuteční
na faře v Hranicích v rámci MSKA (Moravsko - slezské křesťanské
akademie) beseda s Mgr. Ottou Brochem, trvalým jáhnem vazební věznice
Olomouc. na dané téma.
Jste srdečně zváni !

SNĚŽENKY 2018
Táborové středisko Archa v Rajnochovicích zve děti od 8 do 14 let
na křesťanské jarní prázdninové pobyty SNĚŽENKY 2018 - ČARODĚJ
ZE ZEMĚ OZ. Vypravíme se do země Oz! A možná přijde i čaroděj. Víc asi
zatím nemůžeme prozradit, ale jistě tušíte, že kromě dalekých zemí nás čeká i
setkání s Pánem, novými kamarády, super vedoucími a snad vyjde i oblíbená
bobová dráha
Termín: 12.-.16.2.2018 (prázdniny okresu Přerov)
Cena: 900,- Kč, Informace a přihlášky: www.ado.cz/mladez

Z PASTORAČNÍHO KALENDÁŘE 2018
•
•
•
•
•
•

19.5. - Motomše
25.5. - Noc kostelů
23.6. - Jáhenské svěcení (Olomouc, katedrála, 9:30 hodin)
30.6. - Kněžské svěcení (Olomouc, katedrála, 9:30 hodin)
5.7. - Národní pouť sv. Cyrila a Metoděje (Velehrad)
13.10. - Děkanátní pouť – Hranice a Šternberk (Olomouc)
4

Informace Centra pro rodinu Jitřenka
CO JSME ZAŽILI?
Víkend pro ženy na Svatém Hostýně 19. - 21. 1. 2018 - tentokrát
s Marcelou Kořenkovou na téma „Rodinné mapy – šance k růstu“.
V pátek zamířilo několik žen z různých směrů na Hostýn, aby
načerpaly jak z tématu, tak ze společenství a zároveň z místa
samotného. Prostřeno bylo mnoho lahůdek – modlitby, svátost smíření, mše svatá…
novinkou ovšem byla práce s Marcelou Kořenkovou – elegantní a laskavou ženou,
která nás velmi citlivě provedla celým tématem. Bylo to jiné, než roky předtím,
některým mohly chybět biblické tance, na které opravdu už nezbyl čas, nebo
tvoření, na které nezbyly síly. Věříme však, že prožitky ze setkání, ze sdílení,
z krásných slov, která jsme mohly slyšet, zůstanou pozitivní ozvěnou tohoto víkendu.
Děkujeme Marcele za příjemné chvíle a všem ženám, které sebraly odvahu a jely
s námi ☺. Za všechny reference snad může mluvit tato báseň jedné z účastnic:
Cesta – necesta, k Hostýnu z města,
znovu mě vede, kdo chce, ten jede!
Kdo jednou zkusí, znovu sem musí!
Rovnou za nosem - Maria kompasem,
motor je víra – a je to síla!
Zima je tuhá, tak to jde ztuha.
Rodinné vztahy řešíme záhy,
Bolesti, radosti, kořeny,
kdo se kdy narodil a oženil.
K čemu co bylo – je nám to milo?
Kříže i štěstí – dlaně i pěsti.
Tyhle mapy rodinné
požehnány byly v této krajině.
V krajině hostinné,
v krajině – Hostýně!
Díky za to poznání,
že jen kořeny člověka do nebe vyhání!

PRAVIDELNÉ PROGRAMY: / fara Hranice/
Klub maminek – každé pondělí a středa dopoledne od 8.30 do 12 hodin.
Ve středu 27. 2. Se klub nekoná!!!
Tance pro ženy – každé pondělí od 14:50 hodin na faře
Odpolední modlitby matek – středa - 16.30 na faře v Hranicích
Modlitby manželek - 1x měsíčně úterý v 16 hodin - v kostele - 13. 2.
Kavárnička s biblickými tanci – 30. 1. a 20. 2. na faře v Hranicích
Manželské spolčo – 1x měsíčně, ve středu (21. února bude netradiční setkání, zveme
mezi nás i nové páry).
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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. ve 14.30 pouť ke sv. Valentýnu v Hustopečích n. B. – pobožnost
v kostele s obnovou manželských slibů a pak posezení na faře.
Ve středu 21. 2. odpoledne na faře v Hranicích „Kdo si hraje, (se) nezlobí“.
Manželské společenství zve další manželské dvojice na tento zábavný večer.
Přineste svoji oblíbenou stolní hru a zahrajte si s dalšími dvojicemi. Program
proběhne od 16:30 do 20:00 hodin.

PRO DĚTI
•
•

•

Karneval pro děti v neděli 28.1. od 14.30 v MěDDM Galašova ul. Hranice
V úterý 13. února zveme všechny starší i mladší školáky na faru
v Hranicích na prázdninové setkání u stolních her „Kdo si hraje, nezlobí“.
Začátek v 8:30 hodin, konec ve 12 hodin. Přineste si s sebou svou oblíbenou
stolní hru a přiveďte i kamarády ☺…
Táborníček - setkávání dětí, které se účastnily našich příměstských táborů.
Zveme i děti od 5 do 14 let, které na našich táborech nebyly. V únoru se setkáme
v pátek 23. od 16.30 na faře v Hranicích. Těšíme se ☺.

PRO VŠECHNY
•

•

Postní duchovní obnova - v sobotu 17.3. od 9 hodin ve stacionáři Archa Charity
Hranice,ul ČSA/ bývalá Karnola/. Obnovu na téma: Jak rozvíjet křesťanské
ctnosti povede P. Vratislav Kozub ze Všechovic.
Víkend pro matky a dcery – 13. – 15. dubna 218 na faře v Dřevohosticích.

Připomínáme možnost poradenství v Olomouci:
pastorálně-terapeutické poradenství (MUDr. Jitka Krausová)
manželské a rodinné poradenství (Mgr. Vít Hušek, Th.D.)
poradenství v obtížných životních situacích (Bc. Marcela Řezníčková)
poradenství pro rodiče (Bc. Marcela Kořenková)
Manželské, rodinné i osobní poradenství Mgr. Marie Linhartová, psycholožka
Poradenství pro děti, náctileté a jejich rodiče Mgr. Barbora Ševčíková,
psycholožka
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
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VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2018

Letošní ročník Tříkrálové sbírky byl opět rekordní. Pro Charitu Hranice se
koledovalo do 236 pokladniček a díky štědrým dárcům naši koledníci vykoledovali
1 277 929 Kč, což je o téměř 130 tisíc více než v loňském roce.
Výnos Tříkrálové sbírky se vyšplhal výše téměř ve všech obcích
našeho regionu, ale na Potštátě, v Bělotíně, v Jindřichově, v Olšovci, ve
Skaličce o 5 tisíc korun více a ve Stříteži nad Ludinou se vybralo o 7 500 Kč více než
v loňském roce.
Rekordní výnos přinesla sbírka také v samotných Hranicích, kde koledovalo
32 kolednických skupinek. Dobrovolníci společnými silami naplnili v Hranicích 42
pokladniček, protože některé skupinky koledovaly několik dní, na podporu charitního
díla získali rekordní částku 244 333 Kč.
Každoročně velmi štědří jsou občané Hustopečí nad Bečvou, kde letos
poprvé pokořili hranici sta tisíc korun – výnos sbírky zde byl 105 473 Kč.
Bezkonkurenčně nejštědřejší jsou lidé v Porubě, kde ve dvou pokladničkách byla
částka téměř 36 tisíc korun.
Děkujeme všem štědrým dárcům, kteří naše koledníčky přijali, svým
finančním příspěvkem do pokladniček tří králů projevili Charitě Hranice svoji důvěru
a přispěli na podporu charitního díla.
Velký dík patří všem našim dobrovolníkům, kterých se v Hranickém
děkanátu době Tříkrálové sbírky pohybuje kolem osmi set. Jde o malé i velké
koledníčky - představitele tří králů a vedoucí skupinek, kteří při putování po našich
městech i obcích rozdávají radost, roznáší požehnání, přání všeho dobrého do nového
roku a bez kterých bychom nemohli sbírku realizovat. Děkujeme Vám všem za Vaši
kolednickou službu, obdivuhodnou trpělivost a vytrvalost.
Peníze, které v Charitě Hranice díky Tříkrálové sbírce získáme, použijeme
na přímou pomoc pro osamělým rodičům s dětmi, vícedětným rodinám, rodinám
s dětmi s postižením a lidem v nouzi. Z prostředků Tříkrálové sbírky pořídíme
kompenzační pomůcky – elektrické postele či invalidní vozíky, které usnadňují
pečujícím příbuzným péči o jejich blízké, odkoupíme auto, které naše pečovatelky
používají pro rozvoz obědů našim klientům.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají pomáhat těm, kteří naši pomoc
opravdu potřebují!
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POZVÁNKY PRO TŘÍKRÁLOVÉ
KOLEDNÍČKY
Charita Hranice zve všechny tříkrálové
koledníky a vedoucí skupinek na Plovárnu Hranice.
V sobotu 24. února 2018 a v sobotu 10. března 2018 ráno v době
od 7:30 hodin nám bude k dispozici bazén a všechny vodní atrakce Plovárny
Hranice. S menšími dětmi, které potřebují na bazéně dozor, musí přijít vedoucí
skupinek, případně jeden z rodičů.
Vstupné 10 Kč/osobu.
TĚŠÍM SE NA VÁS!!!
Radka Andrýsková, koordinátorka Tříkrálové sbírky

HOVORY O VÍŘE
Hovory o víře s panem kaplanem otcem Jaroslavem Endlicherem
budou ve středu 21. února v 15:30 hodin v Charitě Hranice na Purgešově 1399. Na
společném setkání rádi přivítáme zájemce z řad farníků.

POSTNÍ ALMUŽNA
Bratři a sestry,
když jsem psal tuto výzvu, vzpomněl jsem si na děti z Haiti. Ty, které chodí
do škol, v nichž Arcidiecézní charita Olomouc pomáhá, dostanou zdarma jedno jídlo
denně. Na oběd bývá rýže s fazolemi. Bývá to jejich jediné jídlo.
Kolik a čeho sníme za den my? A kolik vyhodíme do popelnice?
V postní době, díky Postní almužně, si můžeme my dospělí i děti něco
odepřít a do pokladnicky dát obnos, který bychom za to utratili. Ušetřené peníze pak
pomohou těm, kteří nepatří do té většiny, které se daří dobře.
Využití takto získaných peněz pak můžete zásadně ovlivnit tímto způsobem:
Všimnete si, kdo potřebuje pomoc ve vaší ulici nebo farnosti, zvláště
věnujte pozornost rodinám. Lidé, kteří se dostanou do tíživé situace, se často
ostýchají o pomoc požádat. O tom, komu pomoci, se můžete poradit s knězem,
ve společenství, dát hlavy dohromady ve Farním středisku Charity. Modlete se za
tyto lidi i na jiné úmysly u kasičky a rozžaté svíčky podobně, jako se modlíte u
adventního věnce.
Charita pak ve spolupráci s farností návrhy posoudí a zajistí uskutečnění
pomoci z takto získaných prostředků.
Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO
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SBÍRKY PLÁNOVANÉ NA ROK 2018
Na Haléř sv. Petra
Na Boží hrob v Jeruzalémě
Na kněžský seminář
Na církevní školy
Na misie
Na Arcidiecézní charitu
Na potřeby farnosti

25. února
2. neděle postní
31. března
Bílá sobota
1. dubna
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
20. května
Slavnost Seslání Ducha svatého
21. října
Misijní neděle –29. v mezidobí
4. listopadu 31. neděle v mezidobí
3. neděle v měsíci, pokud není jiná sbírka,
v tom případě se překládá na 4. neděli

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTÍ V ROCE 2017

Sbírky kostelní
Sbírky k odeslání
Nájemné
Dary fyz. a práv. osob
Dotace a příspěvky
Ostatní příjmy, úroky
Prodej dřeva
Příjmy celkem
Zůstatek z min. roku

HRANICE

STŘÍTEŽ n. Lud. JINDŘICHOV
219
158
54
35
30
30
40
1
29
2
1
262
19
1195
636
244
892
578
317

Bohoslužebné
Spotř. materiál
Spotř. energií
Služby a práce v lese
Opravy a udržování
Odeslané sbírky
Odvody
Daň a daň z nemovitosti
Výdaje celkem
Zůstatek k 31.12.2017

45
107
219
48
502
204
93
10
1228
859

825
204
22
35
35
74

Hodnoty jsou v tisících Kč – zaokrouhleno.
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5
42
62
171
113
54
49
4
500
714

4
17
16
11
13
34
33
4
132
429

POPELEČNÍ STŘEDA
Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 14.2.2018.
Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a
večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově v 16:30
hodin a ve Stříteži v 18:00 hodin.

KŘÍŽOVÉ CESTY
Pobožnosti křížové cesty v době postní budou v kostele v Hranicích
v pátek v 17:30 hodin a každou neděli před večerní mší svatou, to
je v 17:55 hodin, v Jindřichově v pátek v 15:50 hodin a ve Stříteži v pátek
a v neděli v 15:00 hodin.
Zájemci o vedení pobožností, hlaste se v předstihu v sakristii.

1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
1. svaté přijímání dětí v Hranicích bude letos v neděli 3. 6. 2018
při mši svaté v 10:00 hodin ve farním kostele, v Ústí v neděli 10.6.2018.
Příprava dětí v Hranicích bude probíhat každé pondělí na faře
v 16:30 hodin. První setkání je v pondělí 19.2.2018 v 16:30 hodin na
faře.
Předpokladem je, že děti chodily aspoň 2 a půl roku do
náboženství, chodí v neděli na mši svatou a chtějí do náboženství
chodit i v příštích letech. Je vhodné, aby děti na přípravu doprovázeli
rodiče. Bude i několik setkání pro rodiče, první je v neděli
25.2.2018 v 16:30 hodin na faře v Hranicích.
P. Jiří Doležel

Uzávěrka příspěvků pro příští číslo je 19.3.2018
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.

