OHLÁŠKY - LEŠNÁ
7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 23. ÚNORA 2020
•

Mše svatá byla obětována za zemřelého Aloise Kovařčíka, dvě manželky, živou
a zemřelou rodinu Popelovu, Kovařčíkovu a Doškovu a za duše v očistci.

•

Popeleční středou 26. února začíná doba postní. Mše svatá bude v 16.00 hodin. Při mši
svaté se bude udělovat popelec. Je to den přísného postu: zdrženlivosti od masa i újmy
v jídle (zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let).

•

Pro ty, kteří z vážných důvodů nemohou přijít ve středu, se bude popelec udělovat i příští neděli
na počátku mše svaté. Pokud můžete, přijďte ve středu.

•

Ve čtvrtek mše svatá nebude.

•

Křížová cesta bude v pátek 28. února v 16.00 hodin a po ní svaté přijímání.

•

Příští neděli 1. března budeme slavit 1. neděli postní. Mše svatá bude v 8.30 hodin
a bude obětována za zemřelého Jaroslava Janotu, rodiče Kneblovy, za živou
a zemřelou rodinu Janotovu a Kneblovu a za duše v očistci.

•

Dnes byla sbírka zvaná Haléř svatého Petra. Jménem papeže Františka a všech potřebných
děkujeme.

•

Minulou neděli byla pravidelná měsíční sbírka na opravy našeho kostela. Celkem jste darovali
5 537 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

•

Dnes v 16.00 hodin v kině Svět ve Valašském Meziříčí proběhne tryzna k projevům
a důsledkům antisemitismu za účasti představitelů města, místních církví a zástupců
židovských obcí. Tryzna bude ukončena u památníku holokaustu na Vodní ulici připomínkou
místních židovských občanů transportovaných do koncentračních táborů v průběhu druhé
světové války.

•

Česká křesťanská akademie vás zve v rámci Chaverutu na přednášku teologa Pavla Hoška
na téma Židovská mystika všedního dne, která bude v úterý 25. února v 17.00 hodin ve
freskovém sále zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí. Příští neděli v 16.00 hodin zde bude
přednáška na téma Židovské pohřebnictví.

•

Charita Valašské Meziříčí děkuje anonymnímu dárci za větší finanční obnos na pořízení auta
pro pečovatelskou službu.

•

Hospic Citadela hledá zdravotní sestry a sanitáře. Informace na webových stránkách hospice.

•

Ve farním kostele ve Valašském Meziříčí se začnou někteří věřící na popeleční středu modlit
tzv. pompejskou novénu za nemocnou Anežku Táborskou, rozenou Kološovou a Zdeňku
Bořutovou. K této novéně se můžete přidat i doma. Jedná se o modlitbu radostného,
bolestného a slavného růžence každý den po dobu 54 dnů, tzn. do neděle Božího
milosrdenství. Na konci každého růžence se říká příslušná modlitba prosebná nebo děkovná.
Podrobné informace pro zájemce jsou na stolku u zpovědnice. Krátká informace je i v Životě
farností.

•

Úklid k příští neděli má Perná.

•

Vyšlo nové číslo Života farností.

•

Děti dostanou po mši svaté kartičku do krabičky.

