
OZNÁMENÍ DUCHOVNÍ SPRÁVY
(7. neděle v mezidobí – 19. 2. 2023)

  

 Tuto neděli 19.2. se koná sbírka na Svatopetrský haléř. Vybraná částka se zasílá papeži, aby
mohl aktuálně poskytovat humanitární pomoc ve světě.

 V úterý bude večerní mši sv. celebrovat apoštolský nuncius mons. Okolo pro františkánské
terciáře. Všichni jsme ale též zváni.

 Ve středu 22.2. je popeleční středa. Mše svatá bude ráno v 6.30 i večer v 18 hod. Tím začíná
postní doba a je to den přísného postu: půst zdrženlivosti od masa, kterým je vázán katolík
starší 14 let a půst újmy nasytit se 1x během dne), kterým jsou vázáni všichni od 18 do 60 let.
Příští neděle je již 1. postní.

 V sobotu  bude  v katedrále  v Olomouci  obřad  přijetí  žadatelů  o  křest;  za  naši  farnost  se
zúčastní, žádají o křest dvě mladé dívky – pamatujme na ně.

 Chlapce od 5 let zveme do sboru ministrantů; mohou se přihlásit po každé mši svaté v zákris-
tii.

 Charita Uherské Hradiště prosí o darování vosku a zbytků svíček: budou použity na výrobu 
zákopových svíček pro Ukrajinu. Svíčky na Ukrajině používají i v krytech, kde nefunguje 
elektřina. Lze na nich ohřát i jídlo, pomáhají při vysoušení a navíc zvednou teplotu v místnosti
až o 4 °C. Můžete je přinést na faru do zákristie anebo přímo na Charitu Uherské Hradiště, 
na Velehradské třídě 247.

 Opět připravujeme tábor na prázdniny  :
-  pro děti navštěvující 1. až 5. třídu ZŠ je určen datum 8.–14.7. v Bratřejově s hlavní vedoucí
Karolínou Kučerovou
- pro žáky 6. až 9. třídy, případně první ročníky víceletých gymnázií,  Bratřejov 15.–22.7.
Hlavní vedoucí Josef Macek.
Přihlášku  a  další  informace  naleznete  na  webových  stránkách  farnosti.  Děti  z  farnosti
Velehrad mají přednost v odevzdávání přihlášek na tábor s platností do 1. března 2023. Po
tomto datu, budeme přijímat přihlášky dětí i z jiných farností.

 Dílo  Stojanovo otcovské srdce bylo v pátek odlito ve slévárně v Popovicích; sbírkový účet
Matice velehradské je 6244757349/0800, VS 1923. Všem dárcům Stojanovo Pán Bůh zaplať!

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