OZNÁMENÍ DUCHOVNÍ SPRÁVY
(26. neděle v mezidobí – 30.9.2018)

 Dnes (30.9.) jste v 16:30 zváni do baziliky na pátý ze šesti varhanních koncertů
tohoto roku. Naše varhany rozezní paní Ludmila Dvořáková. Vstupné je dobrovolné.
 Měsíc říjen je zasvěcen modlitbě posvátného růžence. Nezapomínejme na tuto
modlitbu doma v rodinách. V bazilice se modlíme růženec před každou večerní mši sv..
V pátek v měsíci říjnu povedou modlitbu růžence před dětskou mši sv. naše děti za
doprovodu svých vedoucích. Společnou modlitbou růžence lze získat plnomocný
odpustek. Je také možné se zapojit do společenství živého růžence naší farnosti.
Zájemci se mohou hlásit v sakristii.
 V úterý (2.10.) slavíme v naší bazilice slavnost Výročí posvěcení chrámu. Je to
slavnost všech, kteří bydlí v naší farnosti a tomu odpovídá i způsob modlitby breviáře.
V tento den lze získat plnomocný odpustek tak, že se při návštěvě baziliky (za splnění
obvyklých podmínek) pomodlíme Otčenáš a Věřím.
2. říjen je pro nás zároveň dnem celodenní adorace. Nejsvětější Svátost bude od 8:00
vystavena k soukromé adoraci v kapli Panny Marie, Matky Jednoty křesťanů až do
17:35, kdy ji zakončíme společnými zpěvy, litanií a svátostným požehnáním. Růženec
před večerní mší sv. odpadá; mše sv. začne v 18:00.
 V pátek (5.10.) bude v bazilice v 11:00 mše sv., při které bude biskup Josef Nuzík
udělovat svátost biřmování 28 studentům Stojanova gymnázia. Můžete se účastnit.
 V sobotu 6.10. chtějí v naší bazilice uzavřít manželství tito snoubenci:
♥ 13:00 Tomáš Kašpárek, Přerov, Kozlovská 1296/19 a Barbora Mitášová, Modrá
156.
Kdo by znal nějaké překážky k uzavření tohoto sňatku, je povinen nahlásit to na faře.
 Příští neděli (7.10.) bude v bazilice při mši sv. v 15:00 zpívat schola ze Střelic u Brna
a po mši sv. bude mít v bazilice vlastní vystoupení. Jste zváni k poslechu.
 Stojanovo gymnázium přijme kuchařku nebo pomocnou kuchařku na plný, případně
částečný úvazek. Nástup možný ihned. Více informací v kanceláři školy, nebo na tel.
572 571 091.
 V bazilice u pohledů a na infocentru si můžete koupit za 60,- Kč nový stolní
Velehradský kalendář na r. 2019.
 Všechny, kteří chtějí být spojeni s Velehradem pevnějším poutem, zveme ke členství
v Matici velehradské. Přihlášku najdete v bazilice u nástěnek pod kůrem nebo na
webu www.maticevelehradska.cz
 Naše ohlášky a další informace lze číst na www.farnostvelehrad.cz.

