OHLÁŠKY - LEŠNÁ
KVĚTNÁ NEDĚLE - 25. BŘEZNA 2018
•

Mše svatá byla obětována za zemřelou Marii Majkusovou, manžela, pět synů,
dvě snachy, dvě sestry a za živou a zemřelou rodinu.

•

Minulou neděli byla pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela. Celkem jste darovali 5 616 Kč.

•

Sbírka příští neděli bude na kněžský seminář v Olomouci. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

•

Příležitost ke svátosti smíření bude v pondělí 26. března. Od 15.30 do 16.30 hodin budou
zpovídat dva zpovědníci.

•

Příprava na 1. svaté přijímání bude v úterý 27. března v 17.00 hodin v kostele.

•

Dnešní nedělí začíná Svatý týden.

•

BOHOSLUŽBY VELIKONOČNÍHO TRIDUA:
ZELENÝ ČTVRTEK - Mše svatá na památku Večeře Páně bude v 16.00 hodin a bude
obětována za zemřelého Jaroslava Janotu, rodiče Kneblovy a
Janotovy, za dar zdraví a za duše v očistci.
VELKÝ PÁTEK
- Den přísného postu.
- Křížová cesta bude v 15.30 hodin, Velkopáteční obřady na památku
Umučení Páně začnou v 16.00 hodin.
Boží hrob bude přístupný v sobotu dopoledne od 9.00 do 11.00 a odpoledne od 16.00
do 18.00 hodin tj. do začátku vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně. Zájemci, kteří jsou ochotni
obsadit jednotlivé hodiny, ať se zapíší v zákristii.
U Božího hrobu bude pokladnička, do které můžete přispět na podporu křesťanů ve Svaté
zemi.
BÍLÁ SOBOTA - Vigilie slavnosti ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ začne v 18.00 hodin.
Je to nejvýznamnější bohoslužba celého roku: - svěcení ohně, bohoslužba slova, obnova
křestního slibu, slavnost Vzkříšení.
Mše svatá bude obětována za farníky. Svíčky pro obnovu křestního slibu si vezměte s sebou.

•

Příští neděli na Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ bude mše svatá v 8.30 hod a bude
obětována za rodinu Podzemnou, Skýpalovu, Ludmilu Rýparovou a za duše v očistci.
Při mši svaté se budou žehnat pokrmy (beránky, vajíčka, koláče …). Můžete je položit na stolek
k oltáři.

•

Pokladničky postní almužny můžete odevzdat do připravené krabice.

•

Úklid k příští neděli má Perná.

•

Pochod pro život a rodinu pod záštitou ČBK proběhne v sobotu 7. dubna v Praze. Je možné
nastoupit do speciálního vlaku, který bude odjíždět z Valašského Meziříčí ráno v 5.55 hodin.
Doporučená cena za jízdné pro dospělého tam i zpět je dar v hodnotě 330 Kč. Pokud se někdo
dopředu zaregistruje přes internetové stránky, dostane v Praze oběd a získá další výhody.
Informace jsou na webu pochodprozivot.cz.
Velmi úspěšné dílo Pavla Helebranda a Hradišťanu Evangelium podle houslí
se uskuteční v pátek 13. dubna v ostravské katedrále Božského Spasitele. Vstupenky je
třeba objednat dopředu na ostravainfo.cz. Pokud jste to ještě neviděli, neváhejte! Je ještě
několik volných míst.

•

•

Vyšlo nové číslo Života farností, jsou v něm časy velikonočních bohoslužeb.

