OZNÁMENÍ DUCHOVNÍ SPRÁVY
(13. neděle v mezidobí – 1.7.2018)

 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.
 Ve středu (4.7.) bude ráno mše sv. v 6:30. Od 15:00 bude až do půlnoci v Královské
kapli vystavena k osobnímu uctění lebka sv. Ludmily. Přicházet k ní bude možné
zvenku, ne z baziliky. V 16:00 bude slavena mše sv. se zaměřením na vozíčkáře.
V 19:00 jste zváni do baziliky na Modlitbu za vlast, kterou vede arcibiskup Jan
Graubner. Od 21:00 začíná v bazilice duchovní program vedený hnutím Emmanuel.
Mši sv. ve 23:00 bude slavit biskup Vlastimil Kročil.
 Ve dnech 4.7. a 5.7. bude ze Starého Města a z Tupes na Velehrad fungovat
autobusová kyvadlová doprava.
 Ve čtvrtek (5.7.), na slavnost sv. Cyrila a Metoděje, jsou mše sv. na Velehradě
slaveny v tomto sledu: 6:30, 7:30, 8:30, 10:30 na tribuně, 15:00 východní liturgie. Na
Salaši ani v Tupesích mše sv. nebude. Lebku sv. Ludmily bude možné osobně uctít
v době 6:00 – 9:30. Přicházet k ní bude možné opět zvenku, ne z baziliky. Tato svatá
relikvie bude přítomna u oltáře na tribuně při hlavní mši svaté.
Kdo byste byli ochotni pomoci s organizací při hlavní poutní mši sv. přijďte v 8:00
ke kašně na nádvoří před vstupem do SGV. Bližší informace podává Oldřich Vávra:
603 203 103.
 V pátek (6.7.) a v sobotu (7.7.) budou v bazilice v 7:00 slavit mši sv. biskupové ČR.
Děje se tak v rámci plenárního zasedání ČBK. Můžete se účastnit. Páteční ranní mše
sv. začíná tedy až v 7:00 a sobotní mše sv. v 9:00 nebude.
 Příští neděli (8.7.) slavíme na Velehradě malou pouť. Mše sv. v bazilice budou v 7:30,
10:00, 15:00. Mši sv. v 10:00 slaví biskup Antonín Basler.
 V bazilice u pohledů a na infocentru si můžete koupit za 60,- Kč nový stolní
Velehradský kalendář na r. 2019. Fotografie v něm vám přiblíží obrazy a fresky
z dalších bočních kaplí baziliky.
 V sakristii baziliky je možné ještě dnes bezprostředně po mši sv. podepsat Petici proti
Istanbulské úmluvě. Totéž je možné učinit na infocentru na Velehradě.
 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.

