
OZNÁMENÍ DUCHOVNÍ SPRÁVY 
(7. velikonoční neděle – 29. 5. 2022) 

 

 Sbírka minulé neděle pronásledovaným křesťanům činí 32 000Kč. Dárcům srdečně děkujeme. 

 Sbírka příští neděli bude na církevní školy v diecézi. 

 Dnes je v Tupeské kapli pouť (Navštívení Panny Marie), mše svatá bude posunuta na 11:00. 

Vítáme krojované a po mši svaté jsou všichni zvaní na malé občerstvení před hasičárnou. Na 

Salaši bude proto mše sv. též posunuta a to na 8.30. 

 Dnes od 16:30 hodin na první z letošního cyklu varhanních koncertů k 770. výročí úmrtí sv. 

Zdislavy z Lemberka, patronky rodin.   Na varhany bude hrát Olena Matselyukh z Ukrajiny. 

Vstupné je dobrovolné. 

 Ve středu 1. června se v 18.00 hod. v bazilice uskuteční ZUŠkový koncert. Vystoupí žáci 

hudebního oboru, flétnový soubor a smyčcový orchestr ZUŠ, který v tomto roce získal 1. 

místo v celostátní soutěži ZUŠ. Vstupné dobrovolné. 

 V sobotu 4. června budeme večer v 18:00 hodin slavit svatodušní vigilii, mši sv. bude 

celebrovat P. Radim Kuchař. 

 Od soboty 4. 6. se v naší farnosti obnoví tzv. fatimské soboty, vždy soboty po 1. pátku v 

měsíci. Od 17:30h bude růženec s úmyslem odčinit urážky učiněné Neposkvrněnému srdci 

Panny Marie. Prosme také za ubohé hříšníky, kterým hrozí pekelný oheň, aby se obrátili a 

získali život věčný. 

 Příští neděli budeme mít při mši sv. v 10:00 hodin slavnost 1. sv. přijímání.  

 V sobotu 25. 6. bude v katedrále sv. Václava v Olomouci vysvěcen na kněze náš jáhen Lukáš 

Gelnar. Na tuto slavnost chceme vypravit autobus, který v případě plného obsazení bude 

vyjíždět v 6:50 z Tupes a v 7:00 z Velehradu - příjezd do Olomouce circa v 8:30. Slavnostní 

svěcení začíná v 9:30 a následný odjezd je plánován na 12:30. Příjezd na Velehrad a do Tupes 

asi ve 14:00. Prosíme o zápis včetně zálohy 100 Kč v zákristii baziliky do 5. 6.  Autobus je 

nutné potvrdit 6. 6. 

 V neděli 12.6. bude sbírka na dar pro novokněze Lukáše Gelnara. Svou první mši svatou bude 

sloužit na Velehradě v neděli 26.6. v 15:00. Zveme všechny farníky, krojované, spolky a 

přátele na tuto vyjímečnou slavnost. Po mši svaté bude následovat občerstvení v prostorách 

vedle baziliky. Poslední primiční mši svatou měl před 19 lety (v r. 2003) jezuita P. Josef 

Horehleď z Modré.  


