ročník XXI
číslo
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INFORMÁTOR
FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ,
STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV

“Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás.
Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život
za své přátele,” kázal Ježíš.
„Střetly se v divném souboji život a smrt.
Je po boji.
Ten, který zemřel, z mrtvých vstal.“

Nabídka akcí
ZMĚNA ČASU BOHOSLUŽEB
V noci ze soboty na neděli 24. - 25. 3. 2018 dochází ke změně
zimního času na letní.
Mění se začátky těchto večerních mší svatých:
Hranice
- večerní mše svatá v pondělí a ve čtvrtek v 18:00
hodin
Ústí
- večerní mše svatá ve středu v 19:00 hodin

HOVORY O VÍŘE
Další „Hovory o víře“ budou v úterky 27.3., 10.4. a 24.4.2018
v 18:45 hodin na faře ve Stříteži.
V Charitě v Hranicích (v kanceláři na Purgešově 1399) budou
„Hovory o víře“ ve středu 18.4.2018 v 15:30 hodin.

ADORACE U BOŽÍHO HROBU
Společenství naší farnosti nabízí možnost adorace u Božího
hrobu.
V pátek dne 30.3.2018 večer po velkopátečních obřadech povedou
adoraci mladí z naší farnosti a 20 - 21 hodin Charita Hranice.
Na Bílou sobotu v 9 - 10 hodin se můžete připojit v modlitbě
k rodinám s dětmi, 10 - 11 hodin můžete adorovat s Fatimským
apoštolátem a v 11 - 12 hodin s Cursilem.
Najděme si alespoň chvíli čas a oživme naše farní společenství
společnou modlitbou. Můžete přijít v kteroukoliv dobu.

ZÁVOD MINISTRANTSKÉ VŠESTRANNOSTI
Závod ministrantské všestrannosti aneb ministrantský den se
bude konat v sobotu 28. dubna 2018 v 8.30 hodin ve Všechovicích na faře.
S sebou svačinu, pláštěnku, sportovní oblečení, 25,- Kč a dobrou náladu.
Přihlášky nejpozději do 15.4.2018 na email: hasusl@seznam.cz
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Příspěvky z proběhlých akcí
XX. FARNÍ PLES
V sobotu 3. února 2018 proběhl jubilejní XX. farní ples. Všechny
přítomné hned v úvodu okouzlila slavnostní polonéza, kterou zatančilo 14
párů mladých z Hranic a okolí. V průběhu večera potěšilo hosty ještě krásné
baletní číslo v podání žákyně Základní umělecké školy v Hranicích a Česká
beseda zatančená folklórním souborem z Černotína.
V hezky vyzdobeném sále sokolovny přitahovaly zraky všech
plesajících vkusně naaranžované ceny tomboly, není proto divu, že o losy
byl velký zájem. Hosté si opět pochutnali na vynikajících domácích
zákuscích, které s láskou upekly na ples šikovné farnice. Vyvrcholením
jubilejního XX. farního plesu bylo půlnoční překvapení v podání mužů
hranické farnosti, kteří předvedli působivý tanec Rabího Jákoba.
Přítomné zaujali nejen precizním provedením náročných tanečních figur,
ale také svými kostýmy, pokrývkami hlavy a obuví. Jejich vystoupení
sklidilo bouřlivé ovace a nadšení diváci si vyžádali taneční přídavek.
Po celý večer návštěvníky při tančení provázela osvědčená kapela
Faťamorgána, kterou jsme si už zamluvili na příští XXI. farní ples, který se
bude konat v sobotu 16. února 2019.
Letošní farní ples se vydařil díky pomoci mnoha dobrovolníků, kteří
se na jeho přípravě podíleli (chystali losy, balili a připravovali tombolu, pekli
a balili zákusky, nacvičovali předtančení i půlnoční překvapení, podíleli
se na výzdobě sokolovny, konali pořadatelskou službu u vstupu atd.).
Děkujeme všem za jejich ochotu a pomoc.
B. Fliedrová

BESEDA S VĚZEŇSKÝM KAPLANEM
V únoru jsem se účastnila přednášky vězeňského kaplana, trvalého
jáhna Oty Brocha, kterou pořádala MSKA na faře v Hranicích.
Pan Broch se již přes 20 let věnuje této službě a slouží potřebným
ve vazební věznici v Olomouci. Setkává se tam s těžkými osudy těch, na
které se možná někdy díváme jako na lumpy a vyvrhele, často jsou to ovšem
spíše ti, kteří neměli to štěstí vyrůst v harmonické rodině, neměli nikoho,
kdo by je vedl správným směrem a nezvládli svůj život tak, jak by možná
sami chtěli. Při budování této služby se setkával s mnohými překážkami,
ale svou
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vytrvalosti a trpělivostí, a také modlitbami, získal důvěru pracovníků
věznice i mnoha vězňů. Jeho hlavním posláním je naslouchat a být s nimi
a také se za ně modlit. Jeho přístup mi připomíná laskavou a milosrdnou tvář
našeho papeže Františka.
Přednáška, či spíše svědectví o této náročné službě mě
moc oslovila. Je škoda, že se sešlo docela málo posluchačů. Možná
by stálo zamyslet se nad tím, zda dostatečně využíváme nabídek
ke vzdělávání, duchovních obnov či setkávání se v nejrůznějších
společenstvích, které jsou nám v rámci naší církve nabízeny. Myslím,
že pouhá účast na nedělní mši svaté k růstu duchovního života nestačí.
A s vírou je to podobně jako s láskou v manželství. Jsou jako měsíc,
buď přibývají nebo ubývají.
Marie Kaňovská

MISIJNÍ KOLÁČ
O 4. postní neděli, která letos připadla na 11. března, se
pořádala akce pro misie – misijní koláč. Po ukončení mší svatých si
mohli farníci koupit za dobrovolný příspěvek balíčky misijních
koláčků. Pán
Bůh zaplať všem ochotným ženám, které koláče
napekly, zabalily nebo se jinak na akci podílely, a také za příspěvek
na misie – v kostele v Ústí se vybralo 9.900,- Kč a v Hranicích
9.100,- Kč.
P. Jiří Doležel

BIBLE A MY
Na celostátním kole soutěže BIBLE A MY, které se konalo
v pátek 23. března 2018 ve Strážnici, reprezentovali náš děkanát tito
žáci a studenti: Jonáš Václavík ze Základní školy 1. máje, Martin
Anděl ze Základní školy Sluníčko Lipník nad Bečvou, Kryštof
Klvaňa z Gymnázia Hranice, Markéta Vlčková a Barbora Klesnilová z
Gymnázia Lipník nad Bečvou.
Marcela Brázdová
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Informace Centra pro rodinu Jitřenka
CO JSME ZAŽILI?
V rámci Národního týdne manželství se uskutečnila poutavá
přednáška kněze a psychoterapeuta P .Lukáše Engelmanna „Specifika
mužské a ženské výchovy“. P. Lukáš vycházel z biblických principů a
také z teorie sociální dělohy našich psychologů Chvály a Trapkové. Jeho přednáška
byla zároveň odborná, praktická i zajímavá. Hlavní myšlenkou bylo bezesporu to, že
role otce i matky jsou nezastupitelné. I když každý z rodičů vychovává trochu jinak,
oba tyto přístupy dítě potřebuje ke svému zdárnému vývoji.
Na podvečeru pro manželské páry „Kdo si hraje/se/ nezlobí“ se sešlo 5
manželských párů. Dobře jsme se pobavili při nejrůznějších deskových hrách.
PRAVIDELNÉ PROGRAMY: / fara Hranice/
Klub maminek – pondělí a středa dopoledne od 8.30 do 12 hodin
Tance pro ženy – pondělí ve 14:50
Odpolední modlitby matek – středa - 16:30
Modlitby manželek - 1x měsíčně úterý v 16 hodin - v kostele – 10. 4.
Kavárnička s biblickými tanci – 1x měsíčně v 17 hod. 24. 4.
Manželské spolčo – 1x měsíčně, ve středu v 17 hod. 18. 4

POZVÁNKY
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ - úterý 27. března v 15 hodin, fara Hranice
NÁRODNÍ POCHOD PRO ŽIVOT sobota 7. 4. Praha. Svou účast přislíbil i náš
pan arcibiskup Jan Graubner. Na akci jedou speciální vlaky.
Více na stránkách: hnutiprozivot.cz
UKLIĎME ČESKO – úklid na Svačince – Hrabůvka 7.4. od 9 hodin
VÍKEND PRO MATKY A DCERY 13. – 15. 4. 2018 - Dřevohostice - tvořivý a
zážitkový víkend pro upevnění vztahu mezi maminkou a dcerou, doporučený věk
dcery 10 let a více, ještě jsou volná místa.
PRO RODIČE
Beseda s ing.Pavlem Mečkovským, M.A. na téma Sebevědomí dětí.
Pondělí 9. 4. od 17 hodin v Městské knihovně v Hranicích
Beseda o programu Katecheze dobrého pastýře – čtvrtek 19. 4 . v 17 hod. fara
Hranice - Mgr. Marie Kaňovská - představení programu, který využívá toho, že děti
v předškolním věku jsou velmi vnímavé k duchovním tématům. Je postaven
na principech pedagogiky katolické lékařky Marie Montessori. O tento program je
velký zájem, kurzu v Olomouci se účastnilo nejméně 30 zájemců, kněží, katechetů,
ale hlavně mladých maminek, které cítí, že je v dnešní době velmi důležité, jakým
způsobem víru dětem předáváme. Informace o programu najdete i na webových
stránkách Katechezedobrehopastyre.cz
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TÝDEN PRO RODINU A 10 LET JITŘENKY
• Úterý 8. 5. pěší pouť z Tesáku na Svatý Hostýn
• Neděle 13. 5. odpoledne – DEN RODINY - park Hranice
• Pondělí 14. 5. 9:30 beseda s Mgr. Milenou Mikulkovou na téma Včas a
akorát, neboli – co dítě potřebuje v jednotlivých fázích svého života – fara
Hranice, hlídání dětí zajištěno
• Úterý 15. 5. 17.30 - beseda pro muže s Mgr. Františkem Zakopalem
• 18. – 20.5. Bezuchov - Víkend pro rodiny
PRO DĚTI
Táborníček - setkávání dětí, které se účastnily našich příměstských táborů. Zveme i
ty děti od 5 do 14 let, které na našich táborech nebyly. V dubnu se setkáme v pátek
20. 4. od 16:30 na faře v Hranicích. Těšíme se ☺.
TERMÍNY PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA: 16. – 20. 7., 27. – 31. 8. 2018. Hledáme
dobrovolné spolupracovníky – studenty na pomoc při přípravě a vedení tábora, a také
na občasné hlídání dětí při našich akcích / na tuto pomoc i čilé seniory-seniorky/
SVĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN V DUBLINU. Ve dnech 21.-26. 8. 2018 se
koná v Dublinu Světové setkání rodin. Na našich stránkách najdete odkaz
k přípravným materiálům – skripta a videa, která můžete využít při setkávání
manželských, příp. jiných společenství. V případě zájmu o účast na Světovém setkání
se obraťte na nás nebo na cestovní kancelář Miklastour.
KURZ ANIMARO
Centrum pro rodinný život v Olomouci otvírá na podzim druhý ročník vzdělávacího
a formačního kurzu pro manželské páry Animáro. Účastníci prvního ročníku
oceňovali, že kurz byl velkým přínosem do jejich manželství a rodinného života.
Vytvořilo se zde také úžasné společenství věřících párů. Kurz je určen těm, kteří
chtějí své síly nabídnout doprovázení manželů nebo jiné pastorační práci ve farnosti
či děkanátu. Kurz je dvouletý, v každém ročníku proběhnou tři víkendy, jedenkrát za
kurz prázdninové setkání. Kurz je zdarma, ovšem platí se ubytování a strava. Je
možné jistě požádat svého duchovního správce o příspěvek. Na kurz si můžete vzít
své děti, bude o ně postaráno.
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
Křesťanská poradna Enganim, zřizuje Církev bratrská,
web: enganim.webnode.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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Odpuštění a pokoj jsou
největší plody Kristovy Velikonoční
oběti.
Velikonoční
radost
je
spojena s jistotou, že co Bůh
odpustí, už nikdy nepřipomíná a s
ochotou odpouštět bližním tak, jak prosíme, aby odpustil Bůh nám.
Ať dar odpuštění se šíří jako lavina uzdravující svět i skrze nás.
Přejeme Vám i Vašim rodinám požehnané prožití Svatého týdne a
krásné Velikonoce naplněné radostí z Krista zmrtvýchvstalého. Nechť
nám všem letošní Velikonoce pomohou být lidmi, kteří jsou pro druhého
a s druhými.

POSTNÍ ALMUŽNA
Na Květnou neděli (25. března) můžete přinést a odevzdat své
skládací postní pokladničky při mši svaté. Výnos Postní almužny v Charitě
Hranice je každoročně určen na pomoc lidem, kteří potřebují finanční pomoc.
Vaše almužna jim pomůže jejich nepříznivou životní situaci lépe zvládnout.
Než odevzdáte pokladničku postní almužny, prosím, rozhlédněte se
kolem sebe, zda ve vašem blízkém či vzdálenějším okolí neobjevíte někoho,
kdo by finanční pomoc z prostředků Postní almužny potřeboval. Neváhejte
lísteček se jménem a kontaktem na potřebné rodiny nebo jednotlivce vložit
do vaší pokladničky.

NA PLOVÁRNĚ S TŘÍKRÁLOVÝMI KOLEDNÍKY
Charita Hranice každoročně pořádá pro své dobrovolníky, kteří se
zúčastnili lednového tříkrálového koledovaní sobotní setkání na Plovárně
Hranice. Letos se ve dvou termínech 24. února a 10. března setkalo vždy
téměř 140 dobrovolníků – koledníčků a jejich vedoucích.
Díky vstřícnosti vedení firmy EKOLTES Hranice a.s. a zaměstnanců
Plovárny Hranice si koledníčci mohli užít všechny vodní atrakce
aquaparku. Vedoucí skupinek si oblíbili zejména vířivku a masážní trysky,
děti vyzkoušely jízdu na tobogánu i atrakce, které pro ně připravila
Plavecká škola pana Zátopka.
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Závěrečnou tečkou za společně příjemně strávenou hodinkou při vodních
radovánkách byla malá sladká odměna, kterou dostali všichni zúčastnění
koledníčci.

CHARITNÍ POUŤ DO ŠTÍPY
Charita Hranice zve své dobrovolníky, příznivce charitního díla a
všechny lidi dobré vůle v sobotu 19. května na diecézní Pouť Charit do Štípy.
Cesta světla, mše svatá, varhanní koncert, komentovaná prohlídka kostela,
tvořivé dílničky pro děti - to všechno můžete na charitní pouti prožít.
Neváhejte a pojeďte s námi.

ADORACE U BOŽÍHO HROBU
Zveme všechny farníky ke společné adoraci u Božího hrobu na Velký
pátek 30. března v době od 20 do 21 hodin.

HLEDÁME ZDRAVOTNÍ SESTRY A OSOBNÍ ASISTENTKY
Charita Hranice hledá nové spolupracovníky do svých terénních
služeb Domácí zdravotní péče a Osobní asistence. Odborná zdravotní péče i
osobní asistence probíhá vždy v klientově domácím prostředí, proto je nutné,
aby zájemci o práci byli aktivními řidiči.
Kontaktní osoba pro další informace – ředitel Charity Hranice pan
Jan Hegar telefon 731 619 883.

Prosba mladé rodiny:
Jsme mladá věřící rodina s čtyřmi dětmi (7, 5, 3 a 1 rok) a hledáme domeček
se zahradou v Hranicích. Nabízíme výměnou byt 3+1 a případně doplatek
(byt je v původním udržovaném stavu, 3. patro, zvětšená zasklená lodžie,
nový bezbariérový výtah, panelák po rekonstrukci, byt v os. vlastnictví,
Hromůvka).
Děkujeme předem za nabídky, kontakt na tel. 604 850 598.
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Knihovnička
Zdeněk Jančařík - PLÁTNO Z TURÍNA
Meditace o historii a spiritualitě
"Hned na začátku knížky o Turínském plátně přiznávám, že jsem to
opravdové plátno na vlastní oči, "live" nikdy neviděl. Znám některé jeho
kopie, velmi podrobně jsem nastudoval jeho fotografické reprodukce - jak
negativ, tak pozitiv. Se zájmem jsem si prošel turínské muzeum plátna, odkud
jsem si odnesl cenné materiály pro knihu. "
Turínské plátno patří mezi nejpodivuhodnější křesťanské relikvie.
O plátnu, na které se údajně otiskla postava umučeného Krista bylo napsáno
již tolik knih, že čtenáře může napadnout, zda se dá napsat vůbec ještě něco
nového. Autor Zdeněk Jančařík ve své knize nechce polemizovat o autenticitě
plátna.
". . . Všem bojovníkům a zastáncům či odpůrcům, kteří by se nad mým
textem chtěli pouštět do boje za pravost Turínského plátna nebo proti ní, chci
rovnou vzkázat: hlavním tématem knížky Plátno z Turína není autenticita
slavné relikvie. Trápí mě jiné věci: Může mít tato relikvie (nebo relikvie jiné)
vliv na mou víru, na můj vztah k Bohu, na mé osobní zrání a přístup k Bohu?
Usnadňuje mi takový artefakt vztah k posvátnému, nebo spíš vytváří hráz tím,
že se mi stane překážkou na cestě k Neviditelnému?. . . "
Autor nad plátnem rozvíjí současnou, a přesto nadčasovou meditaci
o zásadních aspektech křesťanské víry. Kristina Doubravová v recenzi této
knihy uvádí: "Putování s plátnem vede k zamyšlení nejen nad plátnem
samotným, ale i nad jeho úlohou pro věřící, nevěřící i církev samotnou.
Jemně nás také vede k zamyšlení nad vírou a církví. Nad vírou
všeobecnou i niternou a osobitou, kterou máme každý v sobě. Zdeněk
Jančařík medituje nad spirituálními aspekty jednotlivých etap životní pouti
naší i samotného plátna. Právě v té druhé rovině se odpoutává od relikvie,
kterou bere coby oslí můstek pro úvahy nad duchovním rozměrem vztahu k
Bohu. Kniha je doplněna několika stránkami s barevnými fotografiemi
jednotlivých detailů plátna. U jiných pojednáních o vzácných předmětech
bych absenci obrazové přílohy brala jako přítěž. Zde je spíš nadbytečná.
Autor dává pojednání o turínském plátně velmi hluboký duchovní rozměr a
vyjadřuje se o něm zasvěceně tak, jak žádná fotografie neumí zachytit.
Zdeněk Jančařík neobrací naše pohledy zbožně k plátnu, ale k nám samotným
a k víře, která utvářela jednotlivce stejně jako společnost."
Knihu vydalo nakladatelství Portál v roce 2018.
B. Fliedrová
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NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH
V pondělí 26.3.2018 od 9:00 do 11:00 hodin. Zájemce přihlaste v sakristii
nebo na faře, je možno přihlásit se i telefonicky na čísle 581 601 667.

ÚKLID VE FARNÍM KOSTELE
Ve středu 28.3.2018 – 4.sk. s pomocí dobrovolníků v 18:00 hodin.

KŘÍŽOVÁ CESTA U KOSTELÍČKA
Tradiční
křížová
cesta U
Kostelíčka bude na Velký pátek
30.3.2018 v 10:00 hodin. Prosíme o pomoc při úklidu ve čtvrtek 29.3.2018 ve
13:00 hodin.

VELIKONOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ
Ne
Po
Út
St
Čt
Pá
So

25.3.
26.3.
27.3.
28.3.
29.3.
30.3.
31.3.

Hranice
17:30 – 19:30
7:30 – 8:00
16:30 – 18:00
6:30 – 8:30
14:00 – 17:00
7:30 – 9:00
14:00 – 18:00
Nezpovídá se
14:30 – 15:30
7:30 – 9:30
16:00 – 17:40
9:00 – 12:00

Ústí
14:00–15:30

Střítež

17:00-18:00
18:15–19:00

BOHOSLUŽBY O VELIKONOČNÍCH SVÁTCÍCH
Hranice
Ústí
Střítež
29.3.
18:00
18:00
Zelený čtvrtek
30.3.
18:00
18:00
Velký pátek
31.3.
20:30
18:00
Bílá sobota
8:30
1.4.
10:00
7:00
8:00
Boží hod velikonoční
18:30
8:30
2.4.
7:00
8:00
Pondělí velikonoční
18:30
Informace o bohoslužbách v naší arcidiecézi na www.ado.cz

Jindřichov
16:30
16:30
20:30

Uzávěrka příspěvků pro příští číslo je 22.4.2018
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.

9.30
9.30

Odpuštění a pokoj jsou
největší plody Kristovy Velikonoční
oběti.
Velikonoční
radost
je
spojena s jistotou, že co Bůh
odpustí, už nikdy nepřipomíná a s
ochotou odpouštět bližním tak, jak prosíme, aby odpustil Bůh nám.
Ať dar odpuštění se šíří jako lavina uzdravující svět i skrze nás.
Přejeme Vám i Vašim rodinám požehnané prožití Svatého týdne a
krásné Velikonoce naplněné radostí z Krista zmrtvýchvstalého. Nechť
nám všem letošní Velikonoce pomohou být lidmi, kteří jsou pro druhého
a s druhými.

POSTNÍ ALMUŽNA
Na Květnou neděli (25. března) můžete přinést a odevzdat své
skládací postní pokladničky při mši svaté. Výnos Postní almužny v Charitě
Hranice je každoročně určen na pomoc lidem, kteří potřebují finanční pomoc.
Vaše almužna jim pomůže jejich nepříznivou životní situaci lépe zvládnout.
Než odevzdáte pokladničku postní almužny, prosím, rozhlédněte se
kolem sebe, zda ve vašem blízkém či vzdálenějším okolí neobjevíte někoho,
kdo by finanční pomoc z prostředků Postní almužny potřeboval. Neváhejte
lísteček se jménem a kontaktem na potřebné rodiny nebo jednotlivce vložit
do vaší pokladničky.

NA PLOVÁRNĚ S TŘÍKRÁLOVÝMI KOLEDNÍKY
Charita Hranice každoročně pořádá pro své dobrovolníky, kteří se
zúčastnili lednového tříkrálového koledovaní sobotní setkání na Plovárně
Hranice. Letos se ve dvou termínech 24. února a 10. března setkalo vždy
téměř 140 dobrovolníků – koledníčků a jejich vedoucích.
Díky vstřícnosti vedení firmy EKOLTES Hranice a.s. a zaměstnanců
Plovárny Hranice si koledníčci mohli užít všechny vodní atrakce
aquaparku. Vedoucí skupinek si oblíbili zejména vířivku a masážní trysky,
děti vyzkoušely jízdu na tobogánu i atrakce, které pro ně připravila
Plavecká škola pana Zátopka.
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