
OZNÁMENÍ DUCHOVNÍ SPRÁVY 
(12. neděle v mezidobí, procesí Božího Těla – 19. 6. 2022) 

 

 Děkujeme za dary minulé neděle pro novokněze: činí 85 000Kč. Dárcům děkujeme. 

 Odpoledne od 16:30 Vás zveme na 2. varhanní koncert, dnes k 480. výročí narození sv. Jana 

od Kříže, patrona mystiků. Vystoupí pražský varhaník Pavel Černý, vstupné je dobrovolné. 

 V neděli 26. 6. bude v 15:00 hod. primiční mše sv. Lukáše Gelnara; svěcen na kněze bude 

25.6. v Olomouci 

 Autobus do Olomouce je potvrzen. Bude vyjíždět v 6:50 z Tupes a v 7:00 z Velehradu 

- předpokládaný příjezd do Olomouce je v 8:30. Slavnostní svěcení začíná v 9:30 a následný 

odjezd je plánován na 12:30. Příjezd na Velehrad a do Tupes cca ve 14:00.  

 Organizační tým prosí všechny, kdo mají možnost, aby na tuto slavnost přišli v kroji a také se 

obrací s prosbou na vinaře, kteří by mohli darovat víno. Bližší informace v sakristii. Za 

podporu velmi děkujeme. 

 V souvislosti s přípravou primice a také hlavní pouti prosíme ty, kdo mají možnost a čas, aby 

přišli pomoci s úklidem v poutním areálu. Jedná se především o čištění nádvoří od plevele a 

jiné drobné práce. Kdo může, ať přijde od pondělí 20. 6. do pátku 24.6. (tedy všechny 

pracovní dny) vždy v 8:00 hodin ráno před faru. Každý může pracovat dle svých časových 

možností. Za pomoc předem děkujeme. 

 Z důvodu primiční mše bude od soboty 25. 6. od 15:00 do neděle 26. 6. do 21:00 uzavřen 

vjezd do areálu od kaple Cyrilka - pamatujte na to, když budete chtít parkovat na nedělních 

dopoledních mší svatých. 

 Dnes je sbírka na velké výdaje farnosti 

 Ve středu 29. 6. zveme naše děti na mši sv. na závěr  školního roku. Tato mše sv. bude od 

16:00 hodin v klášteře sester cyrilometodějek. Poté zveme děti i jejich rodiče na farní zahradu 

na opékání a čeká vás také hra v lapidáriu. 

 

 

 


