
OZNÁMENÍ DUCHOVNÍ SPRÁVY
(24. neděle v mezidobí – 13. 9. 2020)

 Náboženství ve školách Velehrad a Tupesy začne od 14.9. Rozvrh v Tupesích bude upřesněn. 
Žáci ZŠ budou po každé nedělní mši dostávat obrázky k nalepení na arch, který dostali minule

 Příprava na biřmování bude v září 2x týdně: v pátek a neděli od 19hod.
 Ve farnosti se každý pátek od 16hod schází CVRČCI, děti od 1. třídy. Sraz je před věží u 

cukrárny. Setkání je zakončeno společnou mší svatou v 18:00 hodin. Kontaktními osobami 
jsou Josef Macek a Michaela Moudrá. Všechny děti jsou vítány.

 Předškolní děti se po Gloria při 10. mši sv. setkávají na katechezi v kapitulní síni; vstup 
vpravo od oltáře. 

 Dnes v 15:00 hodin bude v bazilice slavena východní liturgie
 V pondělí bude v kapli Cyrilka večer chval, všichni jste zváni
 Příští neděli bude sbírka na velké výdaje farnosti; v bazilice pak od 16:30h bude varhanní 

koncert k 1160. výročí narození sv. Ludmily. Na varhany hraje Pavel Rybka.
 Zkouška scholy je každý pátek od 17:15hod a v neděli od 9:15 na faře. 
 Kurz k prohloubení víry začne v Uh. Hradišti 26. září v 7:30 mší svatou ve farním kostele sv. 

Františka Xaverského. Přednášky budou v Orlovně (Mariánské nám. 78) od 8h do 13:15. Kurz
je určen bez rozdílu věku a vzdělání; přihlášky je možné podávat do zákristie, na faru do 15.9.

NÁBOŽENSTVÍ 2020/21 - VELEHRAD

třída den a čas místo vyučující
1. třída středa 11:30 učebna ZŠ Mgr. Tereza Kovaříková

2. třída úterý 11:30 Učebna ZŠ Mgr. Tomáš Chytka

3. + 4. třída čtvrtek 13:10 fara P. Josef Čunek

5. třída pondělí 12:45 fara Bc. Vojtěch Fojt, scholastik

6. + 7. třída středa 13:40 fara Bc. Vojtěch Fojt, scholastik

8. třída úterý 12:45 fara Bc. Vojtěch Fojt, scholastik

NÁBOŽENSTVÍ 2020/21  -  TUPESY

třída den a čas místo vyučující
1. třída bude určeno

2. třída bude určeno učebna ZŠ

3. třída čtvrtek 12:20 P. Josef Čunek

4. třída bude určeno

5. - 7. třída bude určeno
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