OZNÁMENÍ DUCHOVNÍ SPRÁVY
(6. neděle velikonoční – 6.5.2018)

 V měsíci květnu konáme každý den kromě nedělí v kapli Matky jednoty májové
pobožnosti. Začínáme vždy v 17:20.
 Dnes (6.5.) odpoledne v 16:00 si můžete v bazilice poslechnout přednášku s názvem
„Posvátná těla na Velehradě“. Přednášejícím bude historik P. Miroslav Herold SJ.
 V sobotu (12.5.) se v bazilice koná pouť médií v rukou křesťanů. Mši sv. v 11:00
bude slavit biskup Josef Nuzík.
V sobotu (12.5.) odpoledne se v bazilice koná pouť našeho děkanátu Uherské
Hradiště za obnovu rodin a duchovní povolání. Prosíme, abyste si tento termín
zařadili do svého diáře a přišli ke společným modlitbám. V 15:00 začíná v bazilice
modlitba růžence. Ve stejný čas (15:00) se můžete v sále kard. T. Špidlíka SJ účastnit
přednášky Prof. P. Pavla Ambrose SJ s názvem „Úcta k Panně Marii v pohledu papeže
Františka“. Od 16:00 je v bazilice adorace a od 17:00 pontifikální mše sv. slavená
biskupem Josefem Nuzíkem. Tato mše sv. nahrazuje pravidelnou mši sv. v 18:00.
Májová pobožnost se v tento den nekoná.
 Příští neděli (13.5.) se v bazilice v 15:00 slaví východní liturgie.
Příští neděli (13.5.) se bude v 16:30 v sále kard. T. Špidlíka SJ promítat švédský film
z roku 2004 s názvem Tak jako v nebi. Lektorem semináře bude doc. Vladimír
Suchánek PhD.
 V neděli 20.5. v 16:30 zahájíme v bazilice letošní „Cyklus šesti koncertů k významným
výročím církevních osobností v roce 2018“ koncertem k 160. výročí zjevení Panny
Marie v Lurdech. Na naše varhany bude hrát pan Pavel Černý.
 V neděli 27.5. se bude v 17:30 v naší bazilice konat velký Slavnostní koncert, československé hudební setkání. Pod taktovkou Františka Macka ml. vystoupí Komorní
orchestr Istropolitana z Bratislavy a Smíšený pěvecký sbor Svatopluk z Uh. Hradiště.
Vstupenky v předprodeji za 150,- Kč můžete získat na infocentrech na Velehradě,
v Uh. Hradišti a ve Starém Městě.
 Připomínáme, že v expozici Bible pro malé i velké ve VDCM je možné shlédnout
věrnou kopii Turínského plátna, do kterého bylo zavinuto mrtvé tělo Pána Ježíše.
 Naše ohlášky a další informace lze číst na www.farnostvelehrad.cz.

