OHLÁŠKY - LEŠNÁ
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1. DUBNA 2018

•

Poděkování patří všem, kdo jakýmkoliv způsobem pomáhali připravit velikonoční
slavnost v našem kostele. Všem, kdo uklízeli, zdobili, hráli a zpívali.

•

Mše svatá byla obětována za rodinu Podzemnou, Skýpalovu, Ludmilu Rýparovou
a za duše v očistci.

•

Dnešní sbírka byla na kněžský seminář v Olomouci. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

•

Zítra v pondělí velikonoční bude mše svatá v 8.30 hodin a bude obětována
za zemřelého Josefa Hrušku, rodiče Hruškovy a Krutílkovy a za duše
v očistci.

•

Příprava na 1. svaté přijímání v úterý nebude.

•

Ve čtvrtek mše svatá nebude.

•

V pátek bude v 17.15 hodin adorace se svatým přijímáním.

•

Příprava na biřmování bude v pátek 6. dubna v rámci adorace ve farním kostele
ve Valašském Meziříčí. Účast biřmovanců nutná. Na adoraci jsou zváni také kmotři, rodiče,
příbuzní a další farníci. Odjezd autobusu - 19.00 hodin Mštěnovice, 19.05 Jasenice,
19.10 Vysoká – kulturní dům, 19.15 Perná, 19.20 Lešná – požární zbrojnice a škola.
Po skončení adorace autobus opět všechny rozveze, návrat okolo 21.00 hodin. Za autobus
se neplatí, kdo chce, může přispět do nedělní sbírky.

•

Na první sobotu 7. dubna bude růžencová pobožnost v 8.00 hodin.

•

Příští neděli 8. dubna bude 2. neděle velikonoční – neboli neděle Božího milosrdenství.
Mše svatá bude v 8.30 hodin a bude obětována za zemřelého Jiřího Pochylu, otce
Jindřicha, živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci.

•

Koncert skupiny GOODWORK (Paprsky) se uskuteční v neděli 8. dubna v 16.00 hodin
v Kulturním domě v Lešné. Všichni jste srdečně zváni. Informace na plakátku.

•

Pouť za úctu k životu se koná v sobotu 7. dubna v Napajedlích. Začátek v 17.00 hodin
v kostele sv. Bartoloměje. Mši svatou celebruje otec biskup Antonín Basler. Po mši svaté bude
následovat průvod ke hrobu Aničky Zelíkové.

•

Úklid k příští neděli má Vysoká.

•

Pokud ještě nemáte nové číslo Života farností, nezapomeňte si vzít.

