OZNÁMENÍ DUCHOVNÍ SPRÁVY
(Hod Boží Velikonoční – 1.4.2018)

 Papež dnes ve 12:00 uděluje požehnání „urbi et orbi“. Přijetím tohoto požehnání – i
skrze média – (a za splnění ostatních podmínek) lze získat plnomocný odpustek.
 Na velikonoční pondělí (2.4.) jsou mše sv. v naší farnosti jako v neděli, s tou
výjimkou, že v bazilice odpoledne už mše sv. není.
 Pro ty, kteří se rozhodli reagovat na výzvu o. arcibiskupa Jana o prvních sobotách
v měsíci, připomínáme, že v tomto týdnu je 1. sobota v měsíci. K získání milostí je
potřeba mít čistou duši (po sv. zpovědi), přistoupit ke sv. přijímání a obětovat ho skrze
Neposkvrněné srdce Panny Marie na smír za hříchy lidstva, pomodlit se růženec a čtvrt
hodiny rozjímat o životě Panny Marie a Pána Ježíše.
 Příští neděli (8.4.) se bude konat sbírka na velké výdaje.
 V sobotu (7.4.) jste zváni do Napajedel na pouť za úctu k životu. Začíná se v 17:15
adorací, v 18:00 je mše sv. slavená biskupem Antonínem Baslerem. Po mši sv. je
růženec u hrobu Aničky Zelíkové.
Týž den (7.4.) se koná v Praze Národní pochod pro život a rodinu, k jehož účasti
vybízí o. arcibiskup Jan. Začíná se v 10:30 v katedrále, závěr je v 16:00. Další
informace najdete na webstránce pochodprozivot.cz.
 Arcibiskupství olomoucké 1. září 2018 otevírá novou Střední odbornou školu
svatého Jana Boska v Kroměříži se zaměřením na lesnictví a zemědělství s učebními
obory: Lesní mechanizátor, Opravář lesních strojů a Zemědělec – farmář. Pro
absolventy připravujeme nástavbové studium k získání maturity. Škola dává důraz na
poctivost, profesionalitu, čestnost, profesní hrdost a spolehlivost. O internát a celý
výchovný proces se budou starat Salesiáni dona Boska. Přihlášku je možno podat do
20. dubna 2018 a to i v případě, že už jste odeslali přihlášky na jiné školy. Více
informací najdete v letáku.
 Naše ohlášky a další informace lze číst na www.farnostvelehrad.cz.


Duchovní správa děkuje všem,
 kteří pomohli připravit velikonoční obřady a zajistili tak jejich hezký klidný průběh.

Děkujeme také všem, kteří přispěli na květinovou výzdobu.
Všem přejeme

POŽEHNANÉ VELIKONOCE
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