OZNÁMENÍ DUCHOVNÍ SPRÁVY
(23. neděle v mezidobí – 9.9.2018)

 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. Dnes dostanou děti i krabičky, do kterých si mohou kartičky ukládat po celý rok.
 Prosíme rodiče, kteří doposud nestihli přihlásit své děti do náboženství, aby tak učinili
ihned po mši sv. 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.

 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 se dovíte na infocentru.
 Příští neděli (16.9.) se bude konat sbírka na velké výdaje.
 V sobotu 22.9. se v Olomouci koná setkání jezuitských přátel a spolupracovníků z celé
České republiky. I vy jste zváni. Začíná se v 9:30 v Centru Aletti. Další informace najdete
na webové stránce www.jesuit.cz/akce
 Karmelitánské nakladatelství hledá pracovníka na pozici prodavače v Poutní prodejně na
Velehradě. Nástup je možný ihned nebo podle dohody. Kontaktovat lze: Pavla Žáková
Šupáková, telefon: +420 573 034 150, poutni.prodejna@kna.cz
 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.

