OHLÁŠKY - LEŠNÁ
26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
29. ZÁŘÍ 2019

•

Mše svatá byla obětována za zemřelého Josefa Kývalu, manželku, rodiče,
zemřelého syna Miloslava, manželku, Vojtěcha Žemlu, manželku a rodiče,
živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci.

•

Ve čtvrtek 3. října bude mše svatá v 17.15 hodin a bude obětována za živou a zemřelou
rodinu Trefilovu a za duše v očistci.

•

Příští neděli 6. října budeme slavit 27. neděli v mezidobí. Mše svatá bude v 8.30 hodin
a bude obětována za zemřelou Marii Šustkovou a manžela, zemřelou rodinu
Kudělkovu, Josefa Karafiáta a za duše v očistci.

•

Svátky v příštím týdnu:
Pondělí – Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Úterý – Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, učitelky církve a patronky misií
Středa – Památka svatých andělů strážných
Čtvrtek - den modliteb za kněžská povolání
Pátek – Památka sv. Františka z Assisi a zároveň první pátek v měsíci
Sobota – Památka sv. Faustýny Kowalské, panny a zároveň první sobota v měsíci

•

Druhý koncert varhanního festivalu se uskuteční v úterý 1. října v 18.00 hodin ve farním
kostele ve Valašském Meziříčí. Marek Eben bude recitovat pasáže z biblické knihy Job, na
varhany bude hrát Tomáš Thon. Na tento koncert je třeba zakoupit lístek. Předprodej je
v kanceláři ZUŠ. Také na místě bude možné lístek koupit. Cena 250 Kč, pro seniory a studenty
150 Kč.

•

Pouť naší farnosti na Svatý Hostýn bude ve středu 2. října. Odjezd autobusu bude
ze Mštěnovic v 8.15 hodin, z Jasenice v 8.20, z Vysoké v 8.25, z Perné v 8.30, z Lešné
u hasičské zbrojnice a od školy v 8.35 hodin. Mši svatou v 11.15 hodin a svátostné požehnání
ve 13.00 hodin můžete sledovat i na internetových stránkách Svatého Hostýna.

•

Úklid k příští neděli má Lešná.

•

Vyšlo nové číslo Života farností.

•

Dnes děti dostanou po mši svaté další kartičku do krabičky.

•

V úterý začíná měsíc svatého růžence. Církev i Panna Maria naléhavě povzbuzuje věřící k této
modlitbě.

