OHLÁŠKY - LEŠNÁ
32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
10. LISTOPADU 2019
•

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

•

Hodová mše svatá na Perné bude zítra v pondělí 11. listopadu v 15.00 hodin.

•

Svátky v příštím týdnu:
Pondělí – Památka sv. Martina Tourského, biskupa
Úterý – Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Středa – Památka sv. Anežky České, panny

•

Ve čtvrtek 14. listopadu bude mše svatá v 16.00 hodin a bude obětována za zemřelého
Leopolda Pechu, rodiče z obou stran a za duše v očistci.

•

Příští neděli 17. listopadu budeme slavit 33. neděli v mezidobí. Mše svatá bude v 8.30 hodin
a bude obětována za zemřelé Josefa a Miladu Holeňovy, rodiče z obou stran,
rodinu Kovařčíkovu a Šoborovu a za duše v očistci.

•

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

•

Úklid k příští neděli má Vysoká.

•

Přímé přenosy z Národní pouti do Říma při příležitosti 30. výročí svatořečení Anežky
České ve dnech 11. až 13. listopadu můžete sledovat v televizi Noe.

•

Děkovná mše svatá při této příležitosti bude také v sobotu 16. a v neděli 17. listopadu
v 10.00 hodin v katedrále sv. Víta v Praze. Sobotní bohoslužbu, které bude předsedat
kardinál Stanislav Divisz, bude přenášet Česká televize. Nedělní mši svatou bude sloužit biskup
Václav Malý. Bezpečnostní a dopravní informace pro ty, kteří se chtějí osobně zúčastnit,
jsou na nástěnce.

•

Ekumenická bohoslužba, při které poděkujeme za dar svobody a budeme prosit za naši zemi,
náš národ i za celý svět, bude příští neděli 17. listopadu v 16.00 hodin v evangelickém
kostele ve Valašském Meziříčí. Kázat bude o. Pavel. Po ní se uskuteční tradiční setkání
na náměstí v 17.00 hodin.

•

Dnes děti dostanou po mši svaté další kartičku do krabičky.

•

Dopis prezidenta a ředitele Arcidiecézní Charity Olomouc ke sbírce na Charitu.

