
OZNÁMENÍ DUCHOVNÍ SPRÁVY
(14. neděle v mezidobí – 3. 7. 2022)

 Sbírka na velké výdaje farnosti minulou neděli činí 35 500Kč. Dárcům děkujeme.
 Děkuji za přípravu včerejší slavnosti svěcení kněží, především kostelníkům, ministrantům a 

pomocnicím s přípravou pohoštění. V neděli 24.7. přivítáme novokněze Jiřího Hebrona v naší 
farnosti. V neděli 17.7. vyprovodíme otce Miroslava Herolda na jeho nové místo v Olomouci.

 Děkuji našim mladým za středeční setkaní dětí v kapli kláštera sester na farní zahradě.
 Mše svaté 4.7. budou v 6:30, v 15:00 a ve 23:00. Od 18:30 hodin bude v bazilice Modlitba za 

vlast přenášená živě TV Noe.
 Ve středu 6. 7. bude v bazilice v 17:00 hodin mše svatá na závěr Národní synodální 

konference, která se zde bude ten dne konat. Bude také živě přenášena TV Noe.
 Mše svaté s našimi biskupy v rámci zasedání ČBK budou dále ve čtvrtek 7. 7. v 18:00 a v 

pátek 8. 7. v 7:00. Mše svatá se tedy posouvá v pátek z 6:30 na 7:00 hodin.
 Příští neděli 10. 7. máme Malou pouť. Mši svatou v 10:00 hodin bude celebrovat biskup 

Antonín Basler. Od 14:00 hod jste pak zváni na přednášku Petra Hudce „Velehradský 
unionismus“ spojenou s prezentací výstavy. Začátek je u vstupu do gymnázia.

 Od pondělí 11.7. začne vnitřní obnova kaple v Tupesích - el.instalace a výmalba. Nebude tam 
tedy 17. až 28.7. mše svatá.

 V neděli 31. 7. bude na farní zahradě od 16hod grilovačka ke cti sv. Ignáce.
 Pro přípravu národní poutě na Velehradě se obracíme na všechny, kteří mohou pomoci s 

organizací při letošní hlavní poutní mši svaté. Bude se jednat o pomoc s roznáškou písní, 
asistenci při podávání sv.  přijímání, při vybírání, při organizaci sektorů apod. Sraz všech  
organizátorů bude 5.7. v 8hod u kašny na nádvoří. Po  mši svaté jsou všichni organizátoři 
zváni na oběd. Počítáme s velkým počtem; předem tedy děkujeme za každou pomoc. Více 
informací podá Oldřich Vávra  - tel. 773 597 115.
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