OHLÁŠKY - LEŠNÁ
33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
17. LISTOPADU 2019
•

Mše svatá byla obětována za zemřelé Josefa a Miladu Holeňovy, rodiče z obou
stran, rodinu Kovařčíkovu a Šoborovu a za duše v očistci.

•

Svátky v příštím týdnu:
Pondělí – Svátek Posvěcení římských bazilik sv. apoštolů Petra a Pavla
Čtvrtek – Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Pátek – Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

•

Ve čtvrtek 21. listopadu bude mše svatá v 16.00 hodin a bude obětována za zemřelého
Bohumila Kubešu, rodiče z obou stran, celou živou rodinu a za duše v očistci.

•

Příští neděli 24. listopadu budeme slavit Slavnost Ježíše Krista Krále. Po mši svaté
proběhne obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Mše svatá bude
v 8.30 hodin a bude obětována za zemřelého Karla Marečka, manželku, dceru
Hanku, za zemřelou Marii Mrlinovou a manžela a za živou rodinu Marečkovu.

•

Dnes byla sbírka na Arcidiecézní Charitu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

•

Úklid k příští neděli má Lhotka nad Bečvou.

•

Ekumenická bohoslužba, při které poděkujeme za dar svobody a budeme prosit za náš
národ, bude dnes v 16.00 hodin v evangelickém kostele ve Valašském Meziříčí. Kázat bude
o. Pavel. Po bohoslužbě se uskuteční tradiční setkání na náměstí v 17.00 hodin. V 17 hodin
11 minut se rozezní v kostelích naší vlasti zvony.

•

Česká křesťanská akademie vás zve na přednášku kněze, dominikána Benedikta Mohelníka
s názvem Potřeba, význam a přesah křesťanské řehole ve 21. století. Přednáška se koná
21. listopadu v 17.00 hodin v prostorách Muzejního a galerijního centra v zámku Žerotínů
ve Valašském Meziříčí.

•

Ve čtvrtek 21. listopadu pořádá Charita Valašské Meziříčí akci Noc venku.
Je to celorepubliková
kampaň, která si klade za cíl seznámit širokou veřejnost
s problematikou života lidí bez domova. Program a bližší informace najdete na webových
stránkách Charity.

•

Horská chata Dům sv. Josefa v Beskydech, Staré Hamry – Gruň přijme technického správce –
muže a provozní sílu – ženu. Informace na nástěnce.

•

Výrobní cena kalendáře Naše Valašsko 2020 je 50 Kč. Příspěvky můžete vhazovat
do pokladničky sv. Antonína.

•

Děti dostanou po mši svaté kartičku do krabičky.

