
OZNÁMENÍ DUCHOVNÍ SPRÁVY
(31. neděle v mezidobí – 30. 10. 2022)

 Děkujeme za sbírku z minulé neděle na misie, která činila 91 695,- Kč.  
 1. a 2.11. budou v bazilice mše sv. ráno i večer (v 6.30 a 18.00); v Tupesích v 16.30 a na

Salaši ve středu 2.11. v 16.00  za oběti tragédie  v dubnu 1945 i členy protipartizánského
komanda.

 5.11. je Fatimská sobota; začne v 8.00 rozjímáním a od 8.30 modlitbou růžence.
 V neděli 6.11. od 14hodin bude dušičková pobožnost na velehradském hřbitově.
 K přípravě na 1. sv. přijímání patří každonedělní účast dětí s rodiči na mši svaté.
 Plnomocné odpustky pro duše v očistci je možné získat už od 25. října.
 Na infocentru a v bazilice je možné dostat velehradský stolní kalendář na rok 2023 za 70,- Kč.

 Matice  velehradská  vydala  knihu  Galerie  velehradské  cisterciácké  krajiny –  jde  o  historii

velehradského okolí. K zakoupení na infocentru za 250,- Kč.

 V sobotu   5. listopadu v 19.30   zveme na pro vedení Mozartova Requiem   chrámovým sborem
města Pezinok Ad Una Corda a komorní orchestru hl. města Bratislavy Cappella Istropolitana.
Lístky v předprodeji jsou na našem Infocentru či OÚ Velehrad, OÚ Modrá a Městském info
Uherské Hradiště za 290,- Kč. Vstupenky na místě hodinu před koncertem budou za 350,- Kč.

 Charita Uherské Hradiště přijme pastorační asistentku. Informace o této pozici poskytne Ing. Dalibor
Jirásek na tel. čísle 605 274 910, nebo na webu Charity Uherské Hradiště.

 Ke každé modlitbě růžence v bazilice připojujeme prosbu za volbu olomouckého arcibiskupa.

 V neděli 6.11. po každé mši budou maminky z naší farnosti rozdávat před kostelem buchty.
Prosíme  vás,  abyste  je  odměnily  drobným  obnosem.  Výtěžek  je  určen  na  léčbu  matky
Césarine. Ta vede v Kongu sirotčinec. Děti, které jsou zde vychovávány, podporují některé
z našich maminek finančně i nákupem potřebných věci (především ošacení). Matka Césarine,
která dům vede, onemocněla rakovinou prsu. Finanční prostředky pomohou s dalším cyklem
léčby a zvýší šanci na uzdravení této ženy, která svůj život zasvětila péči o osiřelé děti.

 V kapli Marie Egyptské bude po celý měsíc listopad vystavena soukromá sbírku pana Václava
Křivánka 300 kusů parte občané Modré za posledních 80 let.
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