OZNÁMENÍ DUCHOVNÍ SPRÁVY
(6. neděle v mezidobí – 11.2.2018)

 Členové a příznivci Matice Velehradské jsou dnes (11.2.) od 11:30 zváni do jídelny Stojanova
gymnázia na Cyrilský guláš. Od 13:00 se v Zimním sále SGV koná XII. valná hromada
Matice Velehradské.

 Popeleční středa (14.2.) je dnem přísného postu. Půstem zdrženlivosti (od masa) po celý
den jsou vázáni všichni, kteří dosáhli 14 let a půstem újmy (najíst se dosyta pouze jednou za
den) všichni ve věku 18-60 let.

 Svátostina popelce se bude udělovat na Popeleční středu v bazilice při mši sv. ráno v 6:30 i
večer v 18:00. Pro ty, kdo ji v tento den nemohou přijmout, bude udělována i při mších sv. na
1. neděli postní (18.2.).

 I letos se od Popeleční středy děti i dospělí mohou zapojit do postní přípravy zvolením si
„postního kříže“. V kapli sv. Marie Egyptské se objeví hora Golgota a u ní křížky ve 4
barvách: žluté pro nejmenší děti, červené pro starší děti, modré pro mládež a bílé pro dospělé.
Každý podle své věkové skupiny si bude moci vytáhnout 1 křížek a úkol, který je na něm
napsán, se pokusit realizovat v duchu postní přípravy. Křížky se po splnění úkolu přinášejí
zpět do baziliky a zasazují se do hory Kalvárie. Pak je možné vytáhnout si kříž další.

 V době postní se budeme v neděli v bazilice před odpolední mší sv. od 14:15 modlit
křížovou cestu, kterou vždy povede jedno z našich farních společenství. První bude
příští neděli 18. února a povedou ji sestry kongregace sv. Cyrila a Metoděje.

 Příští neděli (18.2.) se bude konat sbírka na velké výdaje. Mše sv. v ten den bude v bazilice
v rámci vizitace farnosti slavit děkan P. Josef Říha.
Příští neděli (18.2.) se bude v 16:30 v sále kard. T. Špidlíka SJ promítat český film Františka
Vláčila z r. 1961 s názvem Ďáblova past. Lektorem semináře bude Petr Gajdošík.

 Informace pro vysokoškoláky: 19.-22.4. se bude u nás konat Studentský Velehrad.
Přihlašovat se na něj je možné na internetu na adrese studentskyvelehrad.cz.

 Naše ohlášky a další informace lze číst na www.farnostvelehrad.cz.
Výzva otce arcibiskupa:
Drazí bratři a sestry, jak dobře víte, na mnoha místech světa není mír, ale hlad, utrpení, války a
pronásledování. My patříme mezi ty šťastné, kteří žijí v míru a hojnosti. Nejsme přitom lepší než
ti, kteří strádají. Ba nadstandartním způsobem života přispíváme ke zhoršení životních podmínek
na řadě míst světa, když znečišťujeme prostředí, kupujeme laciné zboží, za které někde nedostali
lidé slušně zaplaceno, nebo máme dokonce prospěch z výroby zbraní, které někde zabíjejí lidi.
Proto neseme spoluodpovědnost za celý svět. Papeži Františkovi to leží velmi na srdci, a proto
vyzval celý svět k modlitbě za ukončení napětí a nenávisti zvláště mezi Demokratickou
republikou Kongo a Jižním Súdánem.
Svatý otec stanovil příští 23. únor, pátek po první neděli postní, jako den modliteb a postu
za mír ve světě.
Prosím vás, abyste nabídli tento den Bohu tak, že se každý podle svých možností bude modliti
postit a zároveň se snažit líbit Bohu vším, co dělá. Přidejme ke svému snažení i šetrnost a
skromnost, laskavost a vstřícnost i ochotu odpouštět a smiřovat. Nemocné prosím, aby nabídli
Bohu i své bolesti.
S vděčností za vaši ochotu přidat se k splnění prosby Svatého otce každému z vás ze srdce žehná

arcibiskup Jan

