OHLÁŠKY - LEŠNÁ
SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
(30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ)
27. ŘÍJNA 2019
•

Mše svatá byla obětována za živé a zemřelé farníky ze Lhotky nad Bečvou.

•

Svátky v příštím týdnu:
Pondělí – Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Pátek – Slavnost Všech svatých a zároveň první pátek v měsíci
Sobota – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé a zároveň první sobota v měsíci

•

Ve farním kostele ve Valašském Meziříčí proběhne v pondělí 28. října v 15.00 hodin
oslava 600 let farnosti. Na tuto mši svatou byli pozváni kněží, kteří v minulosti ve farnosti
působili. Účast přislíbili: Prokop Siostrzonek, arciopat břevnovského kláštera, Benedikt
Mohelník, Marián Masařík, Václav Fojtík, Bohumír Vitásek, František Eliáš, Jaroslav Polách,
Zdeněk Gibiec, Pavel Vágner, František Urban, Josef Jelínek, Josef Zelinka, Petr Dolák a Josef
Svoboda. Také vy jste na tuto mši svatou i na následné pohoštění v Kulturním domě
v Hrachovci srdečně zváni.

•

V pátek 1. listopadu na Slavnost Všech svatých bude mše svatá již v 16.00 hodin a bude
obětována za zemřelé Julii a Valentina Bočka, živou a zemřelou rodinu
Bočkovu a Zavadilovu a za duše v očistci. Naši biskupové doporučují slavit tento
den jako svátek zasvěcený. Sbírka bude jako v neděli.

•

V sobotu 2. listopadu bude mše svatá v 8.30 hodin a bude obětována za všechny
zemřelé. Po mši svaté bude krátká pobožnost za zemřelé na hřbitově.

•

Příští neděli 3. listopadu budeme slavit 31. neděli v mezidobí. Mše svatá bude v 8.30 hodin
a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Příluk.

•

Minulou neděli byla sbírka na Papežská misijní díla. Celkem jste darovali 8 132 Kč, hodová
sbírka v Lešné byla 12 500 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

•

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela
získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých
podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit
se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

•

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; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

•

Úklid k příští neděli má Lešná.

•

4. koncert varhanního festivalu bude v úterý 29. října v 18.00 hodin ve farním kostele
ve Valašském Meziříčí. Představí se nám italský varhaník Stefano Pellini. Vstupné dobrovolné.

•

Ve dnech 7. až 10. listopadu proběhne v kině ve Valašském Meziříčí konference Otcovo srdce.
Je to ekumenický projekt zaměřený na smíření mezi lidmi. Hlavním řečníkem bude Palo Strežo
známý z TV Lux, Noe atd. Je možné se na konferenci přes internet přihlásit. Informace jsou na
plakátku a na internetových stránkách www.otcovosrdce.cz. Účastnický poplatek, který
nezahrnuje ubytování a stravu je 700 Kč.

•

Dnes děti dostanou po mši svaté další kartičku do krabičky.

