
OZNÁMENÍ DUCHOVNÍ SPRÁVY
(33. neděle v mezidobí – 13. 11. 2022)

 Děkujeme za sbírku na charitu z minulé neděle,  která činila 41 056,- Kč. Poděkování též
všem, co připravovali provedení Mozartova Requiem v bazilice 5.11. Velký dík také všem
hospodyňkám za cukrářská díla a všem dárcům na pomoc léčby matky Césarine; činí  33
100Kč.

 Od 11.11. do 13.11. organizuje SGV XI. Festival duchovní hudby na Velehradě; přijely sbory
církevních gymnázií z Mariboru, Miskolce, Trenčína, Č. Budějovic a Hradce Králové.

 17. listopadu bude cvrčkovský výlet. Cílem je vrchol Brdo, vycházet se bude ze Salaše. Sraz
v 8.35 na návsi Velehrad. Více info u Karolíny K. Kučerové.

 Omlouváme se, že internetový přenos bohoslužeb často vypadává; zatím si
nevíme rady. Jistě je to výborná služba pro naše   nemocné   a nemohoucí seniory.

    Avšak všechny zdravé katolíky zveme a voláme k osobní účasti na mši
svaté.
   3. přikázání Desatera znamená osobní účast, pozvání ke sv. přijímání a
pak jde o společenství modlitby a svědectví pro naše bližní o naší víře a dnu
Páně.

 Do náboženství ve 3.tř na Velehradě je přihlášeno 9 dětí; v Tupesích šest; děkuji rodičům za
jejich vedení k Bohu. K přípravě na 1.sv. přijímání patří každonedělní účast dětí s rodiči na
mši.
V naší farnosti  obnovíme činnost  pastorační rady; měla by mít 10-12 členů; 4 z titulu své
funkce (zaměstnanci kostela, katecheté…), 4 jmenovaní farářem z různých společenství a 2-4
voleni. V listopadu bychom uskutečnili volbu jejích členů.

 Na infocentru a v bazilice je možné dostat velehradský stolní kalendář na rok 2023 za 70,- Kč.
 Matice  velehradská  vydala  novou knihu  Galerie  velehradské  cisterciácké  krajiny –  jde  o  historii

velehradského okolí, doprovázená řadou barevných fotografií. K zakoupení na infocentru za 250,- Kč.

 Ke každé modlitbě růžence v bazilice připojujeme prosbu za volbu olomouckého arcibiskupa.
 Po celý měsíc listopad můžete shlédnout v kapli sv. Marie Egyptské sbírku pana Václava

Křivánka více než 300 kusů parte s názvem „Odzvoněno na modřanské kapličce“, Sbírka
připomíná ty, kteří na Modré žili a zemřeli za bezmála 80 let.
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