OHLÁŠKY - LEŠNÁ
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
27. KVĚTNA 2018
•

Mše svatá byla obětována za zemřelého Josefa Fidrycha, manželku Ludmilu, syna
Břetislava, Josefa, za zemřelého Josefa Cabáka a manželku, rodiče
a za živou rodinu.

•

Ve čtvrtek 31. května na Slavnost Těla a Krve Páně bude mše svatá v 17.15 hodin a bude
obětována za zemřelou Annu Holeňovou, manžela, sourozence, živou rodinu
a za duše v očistci. Po mši svaté bude májová pobožnost. V tento den proběhne sbírka
na restaurování mobiliáře pro kostel v Konojedech – viz nové číslo Života farností.

•

Také příští neděli 3. června budeme v naší farnosti slavit Slavnost Těla a Krve Páně.
Mše svatá bude v 10.00 hodin a bude obětována za živou a zemřelou rodinu
Podzemnou. Po mši svaté bude eucharistické procesí k jednomu oltáři. V Jasenici bude
mše svatá v 8.30 hodin.

•

Za dva týdny v neděli 10. června bude v naší farnosti 1. svaté přijímání, mše svatá bude také
až v 10.00 hodin.

•

Minulou neděli byla sbírka na církevní školy. Celkem jste darovali 3 441 Kč. Všem dárcům Pán
Bůh zaplať.

•

Další svátky v příštím týdnu:
Středa – Památka sv. Zdislavy
Pátek – Památka sv. Justina, mučedníka a zároveň první pátek v měsíci
Sobota – první sobota v měsíci

•

Příprava na 1. svaté přijímání bude v úterý 29. května v 17.00 hodin.

•

V pátek v 17.15 hodin bude májová pobožnost se svatým přijímáním.

•

Příprava na biřmování v pátek 1. června nebude. Všichni farníci jsou zváni na adoraci
ve farním kostele ve Valašském Meziříčí. 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.

•

Biřmovanci mají v sobotu 2. června od 9.00 do 17.00 hodin seminář O lásce, rodině a
manželství v Zubří. Připomínám také duchovní obnovu v Rajnochovicích 15. až 17. června,
na kterou je třeba se přihlásit.

•

Na první sobotu 2. června bude růžencová pobožnost v 8.00 hodin.

•

Úklid k příští neděli má Vysoká.

•

Děkanátní centrum pro rodinu vás srdečně zve na pouť rodin, kterou letos prožijeme
v sobotu 9. června s patronkou rodin sv. Zdislavou na Prostřední Bečvě. Přijďte se navzájem
povzbudit a prožít čas spolu, který je tak důležitý pro pevné vztahy v rodině. Připraven je bohatý
program jak pro děti, tak dospělé. Více informací na plakátku.

•

Vyšlo nové číslo Života farností.

