OHLÁŠKY - LEŠNÁ
29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
20. ŘÍJNA 2019
•

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

•

Ve čtvrtek 24. října bude mše svatá v 17.15 hodin a bude obětována za zemřelého
tatínka Josefa k jeho nedožitým 90. narozeninám, za jeho zemřelou
manželku Miladu, za rodinu Holeňovu, Šoborovu a Kovařčíkovu a za duše
v očistci.

•

Příští neděli 27. října budeme slavit Výročí posvěcení našeho kostela. Mše svatá bude
v 8.30 hodin a bude obětována za živé a zemřelé farníky ze Lhotky nad Bečvou.

•

Dnes je den modliteb za misie, sbírka byla na Papežská misijní díla.

•

Minulou neděli byla sbírka na opravy kostela. Celkem jste darovali 4 816 Kč, hodová sbírka
na Vysoké byla 5 200 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

•

Svátky v příštím týdnu:
Úterý – Památka sv. Jana Pavla II., papeže

•

Diakonie zve na přednášku pro pečující osoby, která bude v pondělí 21. října v 15.30 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Lešná. Informace na plakátku.

•

Pouť našeho děkanátu za obnovu rodin a duchovní povolání bude v sobotu 26. října
na Velehradě. Odjezd autobusu v 12.30 hodin z Jasenice, 12.35 Vysoká, 12.40 z Lešné.
Zájemci ať se přihlásí v zákristii, dnes je poslední možnost.

•

Upozornění: Za týden v noci ze soboty 26. na neděli 27. října dojde ke změně času.
Posuňte si ručičky o hodinu zpět. Mše svaté ve všední den budou od 1. listopadu
v 16.00 hodin.

•

Ve dnech od 25. října do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně
plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí
se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

•

Úklid k příští neděli má Lhotka nad Bečvou.

•

Dnes děti dostanou po mši svaté další kartičku do krabičky.

