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INFORMÁTOR
FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ,
STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV

K tomu, aby člověk dobře viděl,
nestačí mít jen otevřené oči.
K tomu je třeba mít otevřené i srdce.

Nabídka akcí
DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE - VELEHRAD 2018
Cyrilometodějské slavnosti VELEHRAD 2018
4. července 2018 – středa
od 9:00 – sportovní a kulturní akce, přednášky, výstavy
9:00 – Bohatý program pro děti a dospělé
16:00 – Mše svatá pro zdravotně postižené a pěší poutníky (bazilika)
19:30 – Večer lidí dobré vůle
Účinkující: Jiří Pavlica a Hradišťan, Hana Zagorová se skupinou Boom, Band
Jiřího Dvořáka, Vašo Patejdl, Mirai, Marie Fajtová, Filharmonie Bohuslava
Martinů Zlín pod vedením dirigenta Stanislava Vavřínka, Sbor Stojanova
gymnázia Velehrad a další.
21:00 – 23:00 – Program církevních hnutí a komunit v bazilice
21:30 – mladí fandí Velehradu – vystoupení kapely Mirai
23:00 – Mše svatá (bazilika)
5. července 2018 – čtvrtek – NÁRODNÍ POUŤ VELEHRAD 2018
Mše svaté v bazilice v 6:30 a 7:30 hodin
8:30 – Celebrují novokněží České republiky
9:40 – Modlitba růžence v bazilice
10:30 – Slavnostní poutní mše svatá (na nádvoří před bazilikou) – hlavní
celebrant Mons. kardinál Dominik Duka OP, kazatel Mons. Jan Graubner,
koncelebrují čeští i zahraniční biskupové
15:00 – Mše svatá byzantsko-slovanského ritu (bazilika)
Celý program Dnů lidí dobré vůle 2018 na vwww.velehrad.eu
Na pouť na Velehrad ve čtvrtek 5.července 2018 je objednán
autobus, odjezd v 6:40 hod z Velké, v 6:45 hod od Slavie, se zastávkami U
pošty, Šromotovo náměstí, Pod farou, v Ústí a v Opatovicích. Zájemci, hlaste
se v sakristii nebo na faře.

POUŤ DO MARIAZELL
Farnost Hranice pořádá jednodenní pouť do MARIAZELL v
Rakousku 6. října 2018. Odjezd z Hranic v brzkých ranních hodinách ze Šromotova
náměstí, cestou zpět návštěva kláštera GÖTTWEIG, návrat ve večerních hodinách.
Přihlášky v kostele, v sakristii nebo na faře. Záloha 400,- Kč se vybírá při přihlášení.
Podrobnější informace budou dodány zájemcům při přihlášení.
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Příspěvky z proběhlých akcí
NOC KOSTELŮ poprvé ve vojenské kapli a U Kostelíčka
V pátek 25. května 2018 proběhla v celé naší republice Noc kostelů. Noc
kostelů vznikla v r. 2001 v Německu a do České republiky se rozšířila z Rakouska.
První ročník této akce se v ČR konal 29. května 2009. U nás v Hranicích se připojili
poprvé vojáci. Byla přístupná poprvé jediná vojenská kaple v České republice - kaple
sv. Barbory. Dva vojenští kaplani se střídali v moderování zajímavého večera
uprostřed kasáren v prostorách vojenské kaple. Program začal už v 17:00 hodin
vystoupením klarinetového kvarteta Vojenské posádkové hudby z Olomouce. Zahrálo
11 různorodých skladeb. Následoval přídavek na přání nás diváků a posluchačů.
Po přestávce nám jeden z kaplanů pověděl historii vojenské kaple. Druhý pan kaplan
po té hovořil o příčinách válek a jejich pojetí ve vývoji světa. Pak jsme se dověděli
něco ze života a poslání vojenských kaplanů. Opravdu netradiční večer!
Dalším hranickým místem v rámci Noci kostelů, který byl představen, se stal
poprvé i Kostelíček i s hřbitovem a venkovní křížovou cestou. O perfektní
průvodcovství se postaral pan J. Nebeský. Návštěvníci mohli obdivovat interiér
Kostelíčka, architektonické prvky celého objektu včetně náhrobků na hřbitově. Přálo i
počasí, takže nikdo nikam nespěchal. Závěr patřil modlitbám. Celá akce končila
požehnáním městu. Městu Hranicím.
Marcela Brázdová

NOC KOSTELŮ
Noc kostelů po májové pobožnosti proběhla i v našem nádherném barokním
kostele, který vévodí celému náměstí. Někteří zájemci vystoupali na kostelní věž a
prohlédli si Hranice z výšky. Jiní zasedli uvnitř kostela a těšili se na hudební
vystoupení. Začínalo se pěveckým dětským sborem, který sklidil velký potlesk. Pak
chrámem znělo baroko v podání smyčcového kvarteta a varhan. Se svými zpěvy
vystoupil i sbor Cantabile s velkým ohlasem. Zazněly i známé melodie soudobé
populární a filmové hudby, kde zpívali a hráli mladí z farnosti. Bylo to překrásné a
chválím naše mladé a velmi nadané zpěváky a hudebníky, jsou chloubou města i
farnosti. Noc kostelů byla zakončena varhanní hudbou ze 17. století s doprovodem
smyčců. Vděčné obecenstvo je odměnilo dlouhotrvajícím potleskem. Na úplné
zakončení noci kostelů proběhlo požehnání městu. Kněz žehnal všem, věřícím i
nevěřícím, tak jak to má být, protože každý člověk je náš bližní a máme se k němu
chovat jako k sobě samému. Vzájemná pohoda a úcta, která se nesla celým večerem,
ať se odráží i v každodenním životě.
J. Avenariusová
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SETKÁNÍ

SCHOL DĚKANÁTU HRANICE

V neděli 10. 6. 2018 odpoledne proběhla ve farním kostele v Hranicích
přehlídka schol děkanátu Hranice na Moravě. Účastnili se jí scholy s vlastním
hudebním doprovodem z Lipníku nad Bečvou, Černotína, Podhoří, Všechovic,
Jezernice a Hranic. Zpěváci i s hudebníky z Podhoří vystupovali ve vlastnoručně
zdobených tričkách. Zpěváci a hudební hráči z Jezernice mají dokonce svůj název
Triangl, který měli na svých tričkách spolu s nádhernou duhou jako „Podhorští“.
Za nimi je viditelné vedení P. Petra Utíkala a jeho spolupracovníků. Vlastní
vystoupení schol probíhalo v dobře laděné atmosféře. O své nástupce se nemusejí bát
v Podhoří, Lipníku a v Hranicích. Z těchto farností vystupovaly scholy „velké“ i
„malé“. Hraničtí mají téměř profesionální vedení. Především zásluhou Pavla Těšíka,
studenta JAMU v Brně, vysokoškoláků Michala Kočnara a kytaristů – hochů
Kratochvílových – Vojty a Martina.! A nechyběly ani houslistky Bětka Melanová,
Alenka Kučerová a Klárka Stoklasová! Zpěvačky a zpěváci Jana a Anetka Těšíkovy,
Hanka Kučerová, Anička Bartošková, Kryštof Stoklasa, Filip Těšík a Veronika
Poláchová! Přestože byly v okolí další farní akce, setkání trvalo přes hodinu a
posluchačů a diváků bylo dost. A mohli se přidávat i zpěvem k vystupujícím. Tři
děvčata z Černotína si vybrala duchovní trojhlasnou píseň a ta zněla! I další scholy
překvapily vybranými písněmi. Ani jedna píseň či skladba se neopakovaly. Letošní
setkání je minulostí a můžeme se těšit na další ročník. Všem zúčastněným děkujeme
za krásný duchovní zážitek.
Marcela Brázdová

VÝLET – EXKURZE DĚTÍ NAVŠTĚVUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ
Ve středu 13. 6. 2018 se uskutečnil výlet z náboženství. Menší děti
z hranických základních škol, z Ústí a Jindřichova prožily zajímavé chvíle
s princeznou na zámku v Lešné u Valašského Meziříčí. Starší pak s princezninou
vychovatelkou v rámci prohlídky zámku. Mši svatou prožily v kostele sv. Jiřího
v Bělotíně, kterou sloužili P. děkan a P. kaplan z Hranic. Po obědě následovala
prohlídka Pamětní síně P. Dr. Jaroslava Studeného. Mnoho zajímavého o Bělotíně
jsme se dověděli od pana starosty Eduarda Kavaly, který nám představil
„zemědělskou techniku“ minulého století, mlynářskou sýpku, budovu pro vozy – taky
z minulého století, v místním muzeu. Následovalo sportovní odpoledne na hřišti. Děti
si zahrály fotbal, ringo, zaběhaly si, využily kolotoč, průlezky apod. Zklidnily se při
prohlídce základní bělotínské školy. Obdivovaly pracovní místnosti, knihovnu,
hrnčířskou pec, výtvarnou, jazykovou a počítačovou učebnu. Ze dvou hudeben
vznikne sál i s podiem. Na 1. stupni je každá učebna výtvarně jiná. Každý účastník
byl obdarován drobným dárkem. Všichni dobrým počasím a náladou! Pán Bůh
zaplať!
Marcela Brázdová
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Informace Centra pro rodinu Jitřenka
Co jsme prožili?
V NEDĚLI 13. KVĚTNA ODPOLEDNE BYLO V PARKU V HRANICÍCH
ŽIVO. Přicházely rodiny s malými i většími dětmi a především s kočárky. Konala se
tu celorepubliková akce „Závody kočárků“ a spolu s nimi jsme tu měli také my
soutěžní stezku pro celou rodinu „Poznej svou vlast“. Účastníci této stezky mohli
projít naši republiku od Prahy přes česká pohoří, Velehrad a další zajímavá místa až
k Hranické propasti a ověřit si své znalosti, ale také dovednosti, jako střílení z luku,
chůzi poslepu apod. Příjemným bonusem bylo losování o knihu Po stopách staleté
dámy / děkujeme našemu sponzorovi/, kterou si mohlo z akce odnést 8 rodin.
Děkujeme hranickým skautům, mládeži a všem, kteří nám pomohli při zajištění akce.
18. – 20. KVĚTNA - BEZUCHOV VÍKEND PRO RODINY- se vydařil. Počasí
nám přálo, takže jsme si užili sluníčka, sportu, her a sebe navzájem. Rodiče nemuseli
chvilku prát, vařit, uklízet a mohli se svými dětmi jít na procházku do
Dřevohostického lesa, zahrát si fotbal či jinou hru. Je ale pravda, že děti moc své
rodiče nepotřebovaly, dokázaly si vymyslet zajímavý program samy a stačil jen
nenápadný rodičovský dohled.

PRAVIDELNÉ PROGRAMY budou o prázdninách omezeny.
Klub maminek – v pondělí 2.7. 9.7. a od 10.9. od 8.30 do 12 hodin
Tance pro ženy – v pondělí 2.7. 9.7. a od 10.9. ve 14:50
Kavárnička s biblickými tanci – v úterý 11. 9. v 17 hod. v Lipníku n.B.
Manželské spolčo – ve středu 19. 9. v 17 hod.
PRÁZDNINOVÉ POZVÁNKY
POHÁDKOVÁ CESTA v rámci akce Města Hranicefest zajišťujeme
pohádkovou cestou pro děti. Najdete nás v neděli 15.7. od 14 do 18 hodin
v areálu Letního kina a těšit se můžete na úkoly od vodníka, princezny a
dalších pohádkových postav.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR: 16. – 20. 7., 27. – 31. 8. 2018.- stále se ještě
můžete hlásit, prosíme, s přihláškami neotálejte.
DEN S ČASOPISEM IN ve čtvrtek 24. 8. zveme všechna děvčata od 11 do
16 let na interaktivní setkání s produkční časopisu IN. Čeká Vás zajímavý a
pestrý program, proto neváhejte a přijďte, přiberte i kamarádky. Oběd
zajištěn. Prosíme o přihlášení do 20. 8. 2018 na mail: cprhranice@ado.cz.
SVĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN aneb POUŤ RODIN NA SV. HOSTÝNĚ.
V sobotu 25.8. se koná tradiční pouť rodin, kterou připravuje Centrum pro
rodinný život Olomouc spolu s děkanátními centry pro rodinu. Mše svatá
bude v 10:15, poté následuje bohatý program pro celou rodinu, který bude
letos ozvláštněn živým spojením s účastníky Světového setkání rodin
v Dublinu. Je možné jít i pěšky, z Bystřice se vychází v 8.00.
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TÁBORNÍČEK - setkávání dětí, které se účastnily našich příměstských
táborů. Zveme i děti od 5 do 14 let, které na našich táborech nebyly. V září se
setkáme v pátek 14. 9. půjdeme na minigolf, bližší info mailem a na
stránkách.
POZVÁNKY CPRŽ OLOMOUC:
Letní pobyt pro prarodiče s vnoučaty – Fryšták 21.-28.7. 2018
Ženy na pouti života - Velké Losiny 25.7. – 29.7. 2018
ISTANBULSKÁ ÚMLUVA .
V květnu se v kostelích četl list našich biskupů, kterým se staví proti ratifikaci tzv.
Istanbulské úmluvy. Rozběhly se také modlitební aktivity proti ratifikaci této úmluvy.
Víme ale, co je v úmluvě a proč nechceme, aby ji naši představitelé podepsali?
Istanbulská úmluva je úmluva proti násilí na ženách. Jako křesťané se stavíme proti
jakémukoliv násilí, zejména proti násilí na těch slabších, ženách a dětech. Text
smlouvy je možné si vyhledat na internetu v češtině a přečíst. Obsahuje řadu dobrých
kroků proti násilí, se kterými bychom mohli souhlasit. Proč se tedy nejen naši
biskupové, ale také např. Národní centrum pro rodinu nebo nově ustanovený Rodinný
svaz postavily proti?
Náš právní řád má všechny uvedené případy násilí na ženách podchyceny a
proto není potřeba žádných dalších zákonů a předpisů.
Hlavním důvodem proti ratifikaci této úmluvy je fakt, že do textu smlouvy se vkrádají
principy a způsob myšlení genderové ideologie, která pomíjí biologické a
psychosociální danosti pohlaví, ale prosazuje názor, aby si každý o svém pohlaví
rozhodl sám. V odstavci o vzdělávání se mluví o tom, že už ve školách mají být děti
seznámeny s nestereotypními genderovými rolemi.
Není v možnostech tohoto příspěvku postihnout všechny aspekty genderové
ideologie. Ale myslím, že bychom tuto problematiku neměli podceňovat. Ačkoliv se
nám mnohé věci zdají absurdní a neuskutečnitelné, může se stát, pokud se dostanou
do naší legislativy, že budou vynucovány zákony a pak už toho moc nezmůžeme. Pak
už nebudeme matka a otec, ale rodič 1, rodič 2 /aby nebyli diskriminováni rodiče
stejného pohlaví. Své děti nebudeme moci vychovávat jako kluky a jako děvčata. Atd.
Modleme se za to, ať rodina zůstane rodinou, máma mámou a táta tátou. Ale také
čtěme a vzdělávejme se, abychom uměli argumentovat. Zajímejme se o to, co se učí
naše děti ve školách a povídejme si s nimi o tom. Usilujme o to, aby výchova dětí
zůstala výsadním právem rodičů. Z mnoha stran se na nás valí útoky na to, co je v
Božích očích nejcennější, rodina jako ikona Boží lásky: rodina jako muž a žena, kteří
z lásky darují život svému dítěti. Nezapomínejme na biblické: stvořil člověka
k Božímu obrazu, jako muže a ženu je stvořil.
Můžete si přečíst k tomuto tématu: vyjádření NCPR a Rodinného svazu k Istanbulské
úmluvě na webu www. rodiny.cz, Gabriele Kuby – Gender – ideologie, která ničí
rodinu, Jan Pavel II. Teologie těla a další
Kontaktní hodiny CPR Jitřenka- Po: 9 – 12, St: 9 – 12, po domluvě i odpoledne.
Nabízíme základní rodinné poradenství. Přejeme požehnaný čas odpočinku!
www.hranice.dcpr.cz , cprhranice@ado.cz , tel.: 736239179
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( pokračování na str. 7 )

NOC KOSTELŮ 2018
Letošní deváté Noci kostelů v Hranicích přálo krásné letní počasí. .Poslední
květnový pátek své dveře otevřel letos kostel Narození Panny Marie zvaný
Kostelíček, který přivítal na 120 návštěvníků. Zde byl pro ně připraven program
v podobě tří komentovaných prohlídek kostela a areálu.
V hlavním kostele kostele Stětí sv. Jana Křtitele na náměstí byl opět velký
zájem o výstup na věž, letos převážně z řad lázeňských hostů z Teplic. Velkému
zájmu se rovněž těšil blok hudebních vystoupení. Naše pěvecké sbory Cantabile a
Hranický dětský pěvecký sbor předvedly jako vždy perfektní vystoupení. Se
svou činností v poskytování zdravotních a sociálních služeb se představila hranická
pobočka Charity. Naši mladí hudebníci měli připraven program z děl barokních
mistrů a také současné populární a filmové melodie. Z jejich hry vyzařovala radost a
chuť s námi sdílet krásu hudby. Atmosféru pozdního večera dotvořilo hudební
vystoupení hostů z Lipníka .Ti nás překvapili nejen skladbami starých mistrů 17.
století, ale také nástrojovým obsazením (viola da gamba , housle, pozoun), jehož
krása zvuku vynikla díky hře na kůru. Celý večer vyvrcholil modlitbou a požehnáním
městu.
Poděkování náleží všem, kteří se podíleli na organizaci a programu.
Zejména naší mládeži za jejich ochotu připravit program, za to, že si dokázali najít
čas se sejít,
což při studiích na různých školách není snadné. Přeji jim, aby jim jejich hudební
nadšení vydrželo co nejdéle. Páteční večer se v kostele Stětí sv. Jana Křtitele
vystřídalo na tři sta návštěvníků. Také jim patří dík. Za to, že vzali s sebou své rodiny,
známé a přátele. Počty návštěvníků nejsou sice to nejdůležitější, ale přece jen o
něčem vypovídají. A to o stálém zájmu navštívit a poznávat místa duchovního života
věřících a místa bohatá na krásu kulturního a duchovního odkazu předešlých generací.
Dagmar Svobodová

POUŤ KLIENTŮ TERÉNNÍCH SLUŽEB NA SPÁLOVSKO
Za slunečného počasí jsme se vydali osobními automobily společně s
klienty terénních služeb Charity Hranice na putování na Spálov a na poutní místo
Mariastein. Jeli jsme společně 4 osobními automobily a osmimístným tranzitem.
Putování se zúčastnilo 14 klientů a seniorů z hranicka a Lipníka nad Bečvou, 4 z nich
se pohybovali pomocí invalidního vozíčku. Doprovod tvořilo 7 zaměstnanců Charity
Hranice – pečovatelky, osobní asistentky a zaměstnanci správy včetně pana ředitele.
Po příjezdu na Spálov nás v místním farním kostele, zasvěcenému sv. Jakubu
Staršímu, přivítal duchovní správce farnosti otec Zdenko Vavro. Společně s domácími
farníky jsme slavili mši svatou. V promluvě nás otec Zdenko vyzval, abychom si
uvědomili, že nám Bůh dává všechno, co potřebujeme, nic z toho, co od něj
dostáváme, není zbytečné, jen musíme mít otevřené oči a srdce naplněné vděčností.
Po mši svaté nás otec Zdenko seznámil historií kostela, jehož interiér od naší poslední
návštěvy nabyl změn, kvůli neblahému působení dřevomorky. Naší pozornosti neušla
nová čistě bílá výmalba a osazení prostoru novými chrámovými lavicemi.
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V pravé poledne jsme doputovali na poutní místo Mariastein k Panně Marii ve skále,
která je u břehu řeky Odry. Ke společné modlitbě Anděl Páně, mariánským
modlitbám jsme přidali modlitbu za spálovskou farnost, jak jsme slíbili otci Zdenkovi.
Místo mělo podmanivou atmosféru, blízkost řeky Odry, vlhkost skály a útočiště
pod vzrostlými stromy vytvořily úžasné osvěžující klima.
Společný chutný oběd v hotelu u Maria skály, posezení u zlatavého moku
bylo přerušeno blížící se bouřkou, která uspíšila náš odjezd i návrat klientů domů.

VZDĚLÁVACÍ VÍKEND NA RUSAVĚ
Jarní charitní vzdělávací víkend jsme již tradičně prožili na Rusavě. V pátek
byl našim milým hostem otec Bohumír Vitásek, který je nejen prezidentem
Arcidiecézní charity Olomouc, ale také misionář milosrdenství. Právě na téma
milosrdenství si pro nás otec připravil duchovní program. Přemýšleli jsme každý sám
za sebe, za co jsme Bohu vděčni a oč bychom Boha chtěli prosit. Při společné
modlitbě jsme své díky a prosby Bohu také předložili. Někteří zaměstnanci
s vděčností přijali pozvání otce Vitáska ke slavení společné mše svaté. Večerní
program účastníci víkendu prožili v družné náladě a zábavě, ať už při opékání
špekáčků na ohništi, nebo při přátelském posezení na terase hotelu Rusava.
Sobota byla věnována vzdělávání zaměstnanců podle zákona o sociálních
službách. Pečovatelky, ošetřovatelky a osobní asistentky se při Škole zad semináři
od společnosti Seduca s diplomovanou specialistkou Marcelou Buchtovou zabývaly
péčí o svou páteř, příčinami bolestí zad, nácvikem správného dýchání a
kompenzačním cvičením. Osobní asistentky společně s kolegyněmi z Nízkoprahovky
Fénix s lektorkou Mgr. Petrou Kluzovou řešily téma Jak zvládnout syndrom vyhoření.
Oba semináře naše děvčata velmi zaujaly a ve Škole zad budeme jistě
pokračovat v příštím roce.

LETNÍ KINO PŘIVÍTÁ TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDNÍKY
Zveme všechny tříkrálové koledníky, jejich rodiny a kamarády ve středu
4. července 2018 od 21 hodin do Letního kina v Hranicích. Přijďte se společně
pobavit u rodinného animovaného hudebního filmu Coco. Vstupné 20 Kč/osobu.
Těšíme se setkání s Vámi!

SETKÁNÍ V ZÁMECKÉ ZAHRADĚ
Zaměstnanci Charity Hranice zvou všechny lidi dobré vůle ve čtvrtek
24. srpna 2018 od 14 do 18 hodin na Setkání v Zámecké zahradě v Hranicích.
Těšíme se na setkání s našimi charitními dobrovolníky, tříkrálovými koledníky a
příznivci Charity Hranice.
Připravujeme pro Vás zábavný letní program pro všechny generace, který
pobaví celou rodinu. Nebude chybět bezplatné měření krevního tlaku a glykémie a
možnost vyzkoušet si kompenzační pomůcky.
Přijďte s námi prožít krásné prázdninové odpoledne v Zámecké zahradě!
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Knhovnička
Tomáš Halík - TO ŽE BYL ŽIVOT ?
Z podzemní církve do labyrintu svobody
"...Když si manželé Marie a Miroslav Halíkovi odnášeli domů z pražské
porodnice svého prvorozeného syna, cítili se jako ve snu. Mé matce totiž bylo totiž
téměř 45 pět a otec se blížil k 50, už se smířili s tím, že zůstanou bezdětní..."
V autobiografické knize Tomáš Halík vzpomíná nejen na své dětství,
na vysokoškolská studia na pražské filozofické fakultě v době "Pražského jara",
na období tzv. "podzemní církve", ale také na události během "sametové" revoluce i
na setkání se zajímavými osobnostmi, které ho formovaly - Jana Patočku, Jiřího
Reinsberga, Josefa Zvěřinu, Oto Mádra, Václava Havla, kardinála Tomáška, Jana
Pavla II, tibetského dalajlámu.
" ...Jsem nesmírně vděčný za to, že jsem směl žít v době, která
v několikerém slova smyslu byla dobou přechodu. Práh nového je úžasné místo,
z něhož mohu vidět oba světy. Okamžik přechodu je požehnaný čas, kdy můžeme
slyšet zaznění věčnosti..."
Kniha vychází při příležitosti autorových sedmdesátých narozenin. Profesor
T. Halík píše: "...Tolik cest jsem už prošel, tolik toho už prožil a stále ještě
nejsem u konce. Stále se mám mnoho co učit, v čem zrát, co odčiňovat a napravovat,
za co děkovat. Stále jsem zřejmě nesplnil úkol, který mi byl svěřen a možná jsem
mu stále ne dostatečně porozuměl..."
Čtenářům knih T. Halíka (Ptal jsem cest/ Portál 1997, Co je bez chvění, není
pevné /Lidové noviny 2002) je určena tato poznámka: "Český čtenář jistě pochopí, že
o prvních 50 letech svého života nemohu napodruhé mluvit zcela jinými slovy, než
jsem to udělal v citovaných knihách. Přesto i tuto část jsem přepracoval, protože
s odstupem dalších 20 let člověk vidí určité události svého života i života společnosti
s větším nadhledem, a širší perspektivě a snad i s hlubším porozuměním.
Odevzdávám tedy toto svědectví nejen o své duchovní cestě, ale i o procházení často
dramatickými situacemi v nevšedních prostředích a o setkáních s mnoha
pozoruhodnými lidmi s nadějí, že mé čtenáře podnítí k zamyšlení nad naším
společným světem."
Knihu vydalo Nakladatelství Lidové noviny na konci měsíce května
2018.
B.
Fliedrová

Poděkování
Děkujeme za 21 letou službu P. Jiřímu Doleželovi, který zde tolik let působil.
Je nám to ze srdce líto, že odchází do Vacenovic na Slovácko. Přejeme mu v nové
farnosti hodně Božího požehnání, zdraví a ať se mu tam líbí. I když je to sto
kilometrů daleko, rádi se tam za ním někdy podíváme.
za hranické farníky J. Avenariusová
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LOUČENÍ DĚKANA
8.7. v kostele v Jindřichově a ve Stříteži po mši sv.
14.7. v Hranicích na farním dvoře s občerstvením od 17,30 hod
15.7. v kostele v Hranicích při mši sv.

ZMĚNY ZAČÁTKŮ BOHOSLUŽEB BĚHEM PRÁZDNIN
Během prázdnin se mění začátky těchto bohoslužeb v Hranicích:
- mše svatá v úterý se přesouvá ze 7:00 na 8:00 hodin
- v pondělky 16.7. a 27.8. nebude mše svatá večer, ale ráno v 8:00 hodin
- po dobu prázdnin nebudou ve čtvrtky večerní mše svaté, kromě 19.7,
kdy bude předání farnosti i děkanátu biskupem Mons. Josefem Nuzíkem P.
Mgr. Januszovi Lomzikovi, na kterou jste srdečně zváni

TERMÍNY POUTÍ U KOSTELÍČKA
Poutní mše svatá u Kostelíčka (svátek Nanebevzetí Panny Marie)
bude v neděli 12.8.2018 v 10:00 hodin. Prosíme farníky o pomoc při
úklidu před poutí v sobotu 11.8.2018 od 9:00 hodin.
Poutní mše svatá u Kostelíčka (svátek Narození Panny Marie)
bude v neděli 9.9.2018 v 10:00 hodin. Úklid před poutí v sobotu
8.9.2018 od 9:00 hodin.

TERMÍNY DALŠÍCH PRÁZDNINOVÝCH POUTÍ
19.8.2018 v 9:30 hodin Jindřichov - svátek Nanebevzetí Panny Marie
19.8.2018 – Orelská pouť na Svatý Hostýn – hlavní mše svatá v 10:00
hodin
23.9.2018 v 9:30 hodin – Střítež nad Ludinou – svátek svatého
Matouše

Uzávěrka příspěvků pro příští číslo je 9. 9. 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.

