OHLÁŠKY - LEŠNÁ
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8. DUBNA 2018
•

Mše svatá byla obětována za zemřelého Jiřího Pochylu, otce Jindřicha, živou
a zemřelou rodinu a za duše v očistci.

•

V pondělí 9. dubna na Slavnost Zvěstování Páně bude mše svatá v 17.15 hodin a bude
obětována za zemřelého Miroslava a Ludmilu Podzemné, rodiče z obou stran,
za Vincence Pátera, živou rodinu a za duše v očistci. Je to zároveň den modliteb
za úctu k počatému životu a za nenarozené děti.

•

Ve středu je památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka.

•

Příští neděli 15. dubna bude 3. neděle velikonoční. Mše svatá bude v 8.30 hodin a bude
obětována za zemřelého Vojtěcha Horáka, živou a zemřelou rodinu Horákovu
a Slovákovu a za duše v očistci.

•

Minulou neděli byla sbírka na kněžský seminář v Olomouci. Celkem jste darovali 6 451Kč,
do pokladničky u Božího hrobu jste přispěli 1 998 Kč, do schránek postní almužny 4 524 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

•

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 13. dubna v 19.00 hodin ve farní kanceláři.

•

Úklid k příští neděli má Lhotka nad Bečvou.

•

Koncert skupiny GOODWORK (Paprsky) se uskuteční dnes v 16.00 hodin v Kulturním
domě v Lešné. Všichni jste srdečně zváni.

•

V sobotu 14. dubna v 11.00 hodin bude na Velehradě mše svatá k 8. výročí úmrtí kardinála
Špidlíka.

•

Charita Valašské Meziříčí vás zve na benefiční Filmový ples, který se uskuteční v pátek
13. dubna v Kulturním domě v Hrachovci. Více informací na plakátku.

•

Arcibiskupství olomoucké otevírá 1. září 2018 novou Střední odbornou školu svatého Jana
Boska v Kroměříži se zaměřením na lesnictví a zemědělství s učebními obory: Lesní
mechanizátor, Opravář lesních strojů a Zemědělec – farmář. Pro absolventy připravuje
nástavbové studium k získání maturity. Škola dává důraz na poctivost, profesionalitu, čestnost,
profesní hrdost a spolehlivost. O internát a celý výchovný proces se budou starat Salesiáni
dona Boska. Přihlášku je možno podat do 20. dubna 2018 a to i v případě, že už jste odeslali
přihlášky na jiné školy. Více informací v letáčku.

•

Poslechněte si výzvu biskupů ke sbírce, která proběhne příští neděli.

