OZNÁMENÍ DUCHOVNÍ SPRÁVY
(Křtu Páně – 7.1.2018)

 Při Tříkrálové sbírce se v naší farnosti sesbíralo celkem 109.994,- Kč. Z toho:
Velehrad 33.054,- Kč, Modrá 28.844,- Kč, Salaš 8.105,- Kč, Tupesy 39.991,- Kč.
Děkujeme všem dětem i dospělým, kteří se této sbírky na potřeby Charity zúčastnili a
zejména těm, kteří pomohli s vlastní organizací.
 Dnes (7.1.) jste zváni do baziliky v 16:30 na vánoční koncert cimbálové muziky
Cifra a pěveckého sboru Viva la musica. Vstupné je 100,- Kč, děti do 10 let mají vstup
zdarma.
 Ve středu (10.1.) se v sále kard. T. Špidlíka SJ koná v 17:30 beseda s názvem Sibiřské
jahody. O svém vyhnanství v SSSR bude vyprávět protagonistka knihy Krvavé jahody
Věra Sosnarová. Vstupné je dobrovolné.
 Příští neděli (14.1.) se v bazilice v 15:00 slaví východní liturgie.
 Uherskohradišťský děkan a jeho spolupracovníci vás srdečně zvou na Děkanátní ples,
který se koná v sobotu 13. ledna 2018 od 19:30 v sálech společenskokulturního centra
ve Starém Městě. K tanci a poslechu hraje Staroměstská kapela, cimbálová muzika
Bálešáci a skupina TRINOM. Ceny do tomboly možno nosit na faru do Starého Města
nebo nahlásit u pana Ingra (737 945 124). Předprodej vstupenek je u děkana
v Uherském Hradišti.
 Náš farní ples se bude konat v sobotu 3. února v prostorách Stojanova gymnázia.
 Naše ohlášky a další informace lze číst na www.farnostvelehrad.cz.
Výzva České biskupské konference k nadcházejícím prezidentským volbám:
Milí přátelé, sestry a bratři,
jsme na začátku roku 2018, kdy si nejen připomínáme sté výročí obnovení naší státnosti a
suverenity, ale budeme taktéž několikrát jako voliči rozhodovat o budoucnosti naší vlasti.
Poprvé to bude již 12. a 13. ledna 2018, kdy proběhne volba prezidenta České republiky.
Prosíme, přijďte k volbám. Volte po zralé úvaze, neboť toto rozhodnutí nás všech má
v demokratické společnosti skutečně význam a ovlivní další směřování naší země.
Podpořte toho z nabízených kandidátů, který bude ctít význam křesťanských hodnot pro
společnost a vážit si pravdy i lásky k druhému člověku; podpoří slušnost ve veřejném
životě, stabilitu rodiny či ochranu lidského života ve všech jeho fázích.
Jako věřící neváhejme tuto důležitou událost naší země provázet modlitbou. Nechť jsme
při výběru kandidátů otevření Božímu vedení a ve svých přímluvách stále pamatujeme na
politiky či veřejně činné osobnosti, kteří mají odpovědnost za rozhodování nejen v těžkých
pracovních situacích, ale i ve svém osobním životě.
Věříme, že víra v dobrou budoucnost je nadějí pro nás všechny. A jelikož jsme před 28
lety získali mnoho dobrého i díky naší patronce sv. Anežce České, prosíme také dnes:
svatá Anežko, stůj při nás v době rozhodování.
Vaši čeští a moravští biskupové

