
OZNÁMENÍ DUCHOVNÍ SPRÁVY
(33. neděle mezidobí – 14.11. 2021)

 Dnes je sbírka na charitu.
 V 15 hodin bude v bazilice východní liturgie.
 Ve středu 17. listopadu pořádají naši cvrčci podzimní výlet pro malé i velké děti. Sraz je na 

8:10 na vlakovém nádraží ve Starém Městě. Cílové místo je překvapením. Více informací 
naleznete na plakátku.

 Ve dnech 19. a  20. 11. bude na Velehradě děkanátní setkání mládeže. Mše sv. v bazilice bude
v sobotu 20. 11. od 11:30 hodin, celebrovat bude o. arcibiskup Jan Graubner.

 V sobotu 20.11. vás zveme na čtvrtou literární pouť, věnovanou básníku a grafiku Bohuslavu 
Reynkovi. Hlavní program se bude konat v Zimním sále SGV od 16h, více na plakátku.

 Velehradská schola si letos připomíná 40 let svého působení. Toto výročí by si zúčastnění rádi
připomenuli v neděli 21. listopadu. Zveme tedy vás všechny na mši svatou v 15:00 hodin, 
která bude doprovázena zpěvy a po mši sv. bude následovat koncert, kde vystoupí jednotlivé 
generace. Poté bude ještě malé pohoštění spojené s promítáním fotek. Prosíme všechny, kteří
se zúčastní občerstvení, aby si vzali vlastní hrníček na svařák.

 Obec Velehrad a farnost pořádají v sobotu 11. prosince adventní výlet do Olomouce. 
Průvodcem bude P. Miroslav Herold. Přihlášky na obecním úřadě do 6.12.

 Prosíme všechny, kteří používají ke mši sv. kancionály z baziliky, o šetrné zacházení. Některé
jsou již v dost neutěšeném stavu. Dále prosíme, aby si všichni při odchodu z baziliky odnesli 
respirátor. Po mši sv. jich zde v lavicích dost zůstává a je nutné je uklízet a vyhazovat.

 Charita Uh. Hradiště hledá zdravotní sestry a pečovatelky.
 Plnomocné odpustky pro duše  očistci je možné získat po celý měsíc listopad za splnění 

obvyklých podmínek
 Na stolku u kasičky na jezuity jsou kartičky ke zpytování a k modlitbě; jsou to návody 

k modlitbě dle sv. Ignáce z Loyoly. Doporučujeme k růstu a síle víry. 
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