OZNÁMENÍ DUCHOVNÍ SPRÁVY
(11. neděle v mezidobí – 18.6.2017)

 Měsíc červen je zasvěcen Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Pamatujme na tuto úctu ve
svých rodinách.
 Dnes (18.6.) vás v 16:30 zveme do baziliky na druhý ze šesti varhanních koncertů.
Naše varhany rozezní varhanice Eva Bublová. Vstupné je dobrovolné.
 V sobotu 24.6. chtějí v naší bazilice uzavřít manželství tito snoubenci:
♥ 11:00 Ing. David Křivánek, Velehrad, Buchlovská 93 a Ing. Zuzana Tomášů, Jalubí
626.
Kdo by znal nějaké překážky k uzavření tohoto sňatku, je povinen nahlásit to na faře.
 Pokud děti z náboženství nepřinesly přihlášky do náboženství na příští školní rok,
vyzvedněte si je v sakristii baziliky. Vyplněné nám je pak vraťte co nejdříve zpět.
 Oznamujeme dopředu, že dětskou mši sv. na závěr školního roku budeme mít
ve středu (28.6.) v bazilice v 16:00. Po ní jsou děti i s doprovodem a naše mládež zváni
na zahradu u fary na táborák.
 Mládeži připomínáme, že na webu olomouc2017.signaly.cz je možné se stále ještě
přihlásit na Celostátní setkání mládeže v Olomouci.
 Pro přípravu národní poutě na Velehradě se obracíme na všechny, kteří by byli ochotni
pomoci s organizací při hlavní poutní mši svaté 5. července. Bude se jednat o
pomoc s roznáškou písní, asistenci při podávání sv. přijímání, při vybírání, při
organizaci sektorů apod. Sraz všech organizátorů bude 5.7. v 8:00 u kašny na nádvoří
před bazilikou. Po mši svaté jsou všichni organizátoři zváni na oběd. S ohledem na
počet poutníků předem děkujeme za každou pomoc. Podrobné informace poskytne pan
Oldřich Vávra - tel. 603 203 103.
 Organizace dopravy během pouti bude stejná, jak jsme na to zvyklí. Projet do
velehradské zóny bude možné pouze na propustky, které vydává Obecní úřad Velehrad.
Ze Starého Města a z Tupes na Velehrad bude v této době fungovat kyvadlová doprava.
 V expozici Bible pro malé a velké máte možnost do 31. srpna shlédnout kopii největší
středověké knihy Codex Gigas. Další informace dostanete na infocentru.
 V bazilice u pohledů a na infocentru si můžete koupit za 60,- Kč nový stolní
Velehradský kalendář na r. 2018. Fotografie v něm vám přiblíží obrazy a fresky
z dalších bočních kaplí baziliky.
 Naše ohlášky a další informace lze číst na www.farnostvelehrad.cz.

