
OZNÁMENÍ DUCHOVNÍ SPRÁVY
(1. neděle postní – 26. 2. 2023)

  

 Minulou neděli sbírka Svatopetrský haléř vynesla 67 920,- Kč, všem dárcům děkujeme.
 Každou neděli od 14.15 bude pobožnost křížové cesty, kterou vždy povede jedno z farních

společenství. Tuto  neděli  26.2.  sestry  Cyrila  a  Metoděje  a  příští  neděli  5.3.  Matice
Velehradská.

 Mládež naší farnosti spolu s odrostlými členy schóly – Staré Páky zve dnes v 16.15 hod. na
koncert do baziliky. Výtěžek podpoří mladé pro světové setkání mladých v Lisabonu.

 Dne 4.3. bude Fatimská sobota, která začíná v 8.10 hod. rozjímáním, 8.30 hod. modlitbou
růžence a je zakončena v 9.00 hod. mší svatou.

 Otec  Josef  odjel  se  skupinou rodin  na  lyže (Dolomity);  návštěva  nemocných  bude  až  8.
března.

 Během postní doby si každý může nalézt svůj  „postní kříž“ v kapli svaté Marie Egyptské.
Jsou ve čtyřech barvách podle věkové kategorie. Po splnění úkolu uvnitř přinese křížek zpět
do baziliky a umístí ho na horu Golgotu. Pak si může vytáhnout další kříž.

 V bazilice naleznete novou brožurku Příprava na svátost smíření dnes za 28,- Kč.
 V bazilice  naleznete  papírovou krabičku „Postní  almužnu“ pro vkládání  ušetřených peněz

odřeknutím si např. kávy, zákusku apod. Doneste ji do zákristie na Květnou neděli.
 Chlapce  od  5  let  zveme  do  sboru  ministrantů;  mohou  se  přihlásit  po  každé  mši  svaté  v

zákristii.
 Opět připravujeme tábor na prázdniny  :

-  pro děti navštěvující 1. až 5. třídu ZŠ je určen datum 8.–14.7. v Bratřejově.
- pro žáky 6. až 9. třídy, případně první ročníky víceletých gymnázií, Bratřejov 15.–22.7.
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 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.
 Charita Uherské Hradiště prosí o darování vosku a zbytků svíček: budou použity na výrobu

zákopových svíček pro Ukrajinu. Můžete je přinést na faru, do sakristie anebo na Charitu
Uherské Hradiště, na Velehradské třídě č. 247.
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