
OZNÁMENÍ DUCHOVNÍ SPRÁVY
(7. neděle velikonoční – 16. 5. 2021)

 Dnes je sbírka na velké výdaje farnosti; 
 Dnes bude v 15 hodin v bazilice východní liturgie. Pak mše svatá v 17 hodin, která bude 

naposledy; od 23.5. bude v neděli odpoledne mše již jen v 15 hodin.
 Poutní dům Stojanov, farnost a obec Velehrad vyhlásili výtvarnou soutěž pro děti do 15 let - 

A. C. Stojanovi k narozeninám. Termín odevzdání je do 17.5. Ve 14 hod 22.5. budou práce 
vystaveny v poutním domě Stojanov. Všichni jsou zváni, bude to zároveň den otevřených 
dveří Stojanova. Doposud odevzdalo své práce na 80 dětí.

 V sobotu bude mše sv. v 10 hodin k výročí narození arcibiskupa Stojana; sloužit ji bude jeden 
z biskupů.

 Příští neděli je sbírka na církevní školy.
 Májové pobožnosti budou v bazilice každý den od 17:20, kromě neděle. Děkujeme 

mariánskému dárci za koš 111 bílomodrých růží pod sochou P. Marie májového oltáře.
 Požehnání památníku sv. Jana Pavla II. v Tupesích bude 30. května. V 15 hodin začne mše sv.

s biskupem Hrdličkou; po ní bude průvod ke hřišti, kde papež v roce 1990 přistál vrtulníkem a
v 16.30 odhalení a požehnání památníku.

 Domov mládeže Stojanova gymnázia Velehrad hledá vychovatelku; nástup od 1. září. Zájemci
mohou žádost s životopisem zaslat do 25.5. -  více informací na plakátku v nástěnce.

 V bazilice si dne 22.5 chtějí udělit svátost manželství  tito snoubenci: Petr Mitáš z Modré; 
Veronika Mikulincová z Jalubí; Tomáš Valer z Jankovic. Kdo by znal překážku k jejich 
sňatku, je povinen to nahlásit farnímu úřadu.

 V Olomouci bude 19. 6. svěcen na jáhna Lukáš Gelnar; prosíme o modlitbu za svěcence a též 
o svědectví k případné překážce ke svěcení.

 První svaté přijímání po návrhu rodičů bude v naší farnosti 20. 6.
 Pro biřmování máme s panem arcibiskupem zatím domluvenu sobotu 4. září. V pátek 21.5. 
bude v 19 hodin opět setkání biřmovanců – ale v bazilice.
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