OZNÁMENÍ DUCHOVNÍ SPRÁVY
(22. neděle v mezidobí – 2.9.2018)

 Dnešní nedělí (2.9.) začaly na mši sv. v 10:00 minikatecheze pro předškolní děti. Po
vstupní modlitbě (před začátkem 1. čtení) mohou rodiče své děti ve věku 2 - 6 let přivést
do prostoru za zákristií, kde se jim po dobu bohoslužby slova budou věnovat naše
katechetky.
 Místo nalepovacích obrázků z minulých let budou letos děti dostávat po mši sv. kartičky
s hlavní myšlenkou dané neděle a malým úkolem, který mohou děti vyřešit ve spolupráci
s rodiči. První kartičku dostávají dnes. Příští neděli dostanou i krabičky, do kterých si
mohou kartičky ukládat po celý rok.
 Dnes (2.9.) jste zváni do Starého Města k novému kostelu na Velkomoravský koncert.
Začíná v 17:00.
 Pokud jste doposud své děti nepřihlásili do náboženství, učiňte tak ihned v sakristii.
Výuka bude probíhat takto:
Velehrad - pondělí
6.-7. tř. 13:45 s. Zdeňka – fara

Velehrad - čtvrtek
5. tř.
12:45 Mgr. T. Chytka – fara

Velehrad - úterý
1.-2. tř. 11:30
3. tř.
11:45
4. tř.
12:45
9. tř.
12:45

Tupesy
1.-2. tř.
3., 5. tř.
4.-8. tř.

Mgr. T. Kovaříková – ZŠ
P. Petr – fara
s. Dominika – ZŠ
br. Václav – fara

úterý
úterý
čtvrtek

13:00 Mgr. A. Macková
13:00 P. Petr
13:30 br. Václav

Výuka náboženství začne od pondělí 10. září 2018.

 V pondělí (3.9.) bude v 10:00 v bazilice mše sv. gymnázia na zahájení školního roku.
Zveme i všechny naše děti ze základní školy, aby se zúčastnily této zahajovací mše sv. a
vyprosily si Boží pomoc pro nový školní rok.
 Každý pátek jsou naše děti zvány do Cvrčků na odpoledne her a zábavy. Děti se svými
vedoucími se scházejí od 16:00 v klubovně ve věži vedle cukrárny. První setkání je tento
pátek 7.9..
Od 18:00 jsou tyto i ostatní děti zvány každý pátek na dětskou mši sv. v bazilice. Prosíme
rodiče, aby v pátek s dětmi na dětskou mši sv. přicházeli nebo děti na ni posílali.
 V sobotu (8.9.) slaví sestry sv. Cyrila a Metoděje v bazilice v 10:30 děkovnou mši sv.
k 90. výročí založení své kongregace. Hl. celebrantem bude arcibiskup Jan Graubner.
Všichni příznivci sester jsou srdečně zváni. Ten den proto nebude mše sv. v 9:00.
V sobotu (8.9.) odpoledne se v bazilice koná pouť děkanátu Uherský Brod za obnovu
rodin a duchovní povolání. Pontifikální mši sv. 17:00 slaví arcibiskup Jan Graubner.
Tato mše sv. nahrazuje pravidelnou mši sv. v 18:00.
 Příští neděli (9.9.) se v bazilice v 15:00 slaví východní liturgie.
 Charita UH připravuje na sobotu 15.9. v Areálu jízdy králů v Kunovicích od 14 h. do 18 h.
zábavný program pro rodiny s dětmi „Staň se králem“. Více najdete na plakátku.
 V bazilice u pohledů a na infocentru si můžete koupit za 60,- Kč nový stolní Velehradský
kalendář na r. 2019.
 Naše ohlášky a další informace lze číst na www.farnostvelehrad.cz.

