
OZNÁMENÍ DUCHOVNÍ SPRÁVY 
(JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE – 21. 11. 2021) 

 

 Sbírka na charitu činí 37 335Kč; dárcům srdečně děkujeme. 

 Děkujeme organizátorům výletu pro Cvrčky. Byla to pouť ke sv. Antonínovi a všichni, 25 dětí 

bylo obohaceno modlitbou i posezením u ohně. 

 Naše schola si dnes připomíná 40 let svého působení - bude provázet mši svatou v 15:00h; od 

16h jsme zváni na koncert - vystoupí jednotlivé generace. Poté bude malé pohoštění spojené s 

promítáním fotek. Prosíme zájemce o občerstvení, aby si vzali vlastní hrníček na svařák. 

 Dnes je sbírka na velké výdaje farnosti. 

 Příští sobotu a neděli budou naši cvrčci prodávat výrobky v rámci projektu adopce na dálku, 

vždy přede mší svatou, u kropenek. Prosíme všechny, kdo mohou a chtějí se zapojit, ať 

přinesou své výrobky na infocentrum do pátku 26.11. 

 Základní škola prosí o podporu svého projektu - výroby vánočních přáníček pro obec Hrušky, 

postiženou tornádem. Je třeba vyrobit 2000 vánočních přáníček. Do akce je zapojena Základní 

škola a obec Velehrad i farnost. Prosíme všechny, kteří mají chuť se zapojit, aby vyrobili 

vlastní vánoční přáníčko a podepsali ho. Odevzdávat je můžete v sakristii.  

 Svěcení adventních věnců bude příští neděli při každé mši svaté. 

 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 platí po celý měsíc listopad za 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. 

 V naší farnosti vznikly tři synodální skupinky; dvě na Velehradě, jedna v Tupesích. Mohly by 

vzniknout ještě dvě, a to ze společenství Modliteb matek a ze skupin úklidu baziliky.  

 Od 23.11. asi na tři měsíce pater provinciál uvolňuje P. Miroslava Herolda ke studijnímu 

volnu. Po tu dobu ho bude v naší farnosti zastupovat P. Milan Glaser, též jezuita, bývalý 

redaktor radia Vatikán, nyní působící na Hostýně. 


