OHLÁŠKY - LEŠNÁ
28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
13. ŘÍJNA 2019
•

Mše svatá byla obětována za živé a zemřelé farníky z Vysoké.

•

Ve čtvrtek 17. října bude mše svatá v 17.15 hodin a bude obětována za zemřelého
Václava Kolaju, rodiče a sourozence, rodinu Halaštovu, Tomšíkovu, Peškovu
a za duše v očistci.

•

Příští neděli 20. října budeme slavit 29. neděli v mezidobí. Mše svatá bude v 8.30 hodin
a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Lešné.

•

Dnes byla pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

•

Příští neděli bude sbírka na misie. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

•

Svátky v příštím týdnu:
Úterý – Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Čtvrtek – Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Pátek – sv. Lukáše, evangelisty

•

Třetí koncert varhanního festivalu se uskuteční v úterý 15. října v 18.00 hodin ve farním
kostele ve Valašském Meziříčí. Představí se nám polští umělci - varhaník Tadeusz Barylski a
Karol Lipiński-Brańka - viola. Vstupné dobrovolné.

•

Animátoři mládeže našeho děkanátu zvou všechny mladé na mši svatou v pátek 18. října
v 18.30 hodin v kostele sv. Josefa na Hutisku. Měsíc říjen ustanovil papež František jako
misijní, proto pokud chceš pomáhat a ještě nevíš jak, nabízejí možnost společně strávit mši
svatou a přispět na dílo Mary´s meals. Podrobnější informace na plakátku.

•

Pouť našeho děkanátu za obnovu rodin a duchovní povolání bude v sobotu 26. října
na Velehradě. Na tuto pouť pojede autobus, zájemci ať se přihlásí v zákristii. Informace také
na plakátku.

•

Česká křesťanská akademie zve na přednášku Jaroslava Šebka k 30. výročí listopadu 89
s názvem Doba byla těhotná změnou, která se bude konat v úterý 15. října 2019
v 17.00 hodin ve Freskovém sále Muzejního a galerijního centra ve Valašském Meziříčí.

•

Přednáška doc. Petra Dvořáka na téma Genderová ideologie a katolická nauka o člověku
se uskuteční v úterý 15. října v 18.00 hodin v Kulturním domě v Zašové.

•

Úklid k příští neděli má Vysoká.

•

Dnes děti dostanou po mši svaté další kartičku do krabičky.

