OHLÁŠKY - LEŠNÁ
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
20. KVĚTNA 2018

•

Mše svatá byla obětována za zemřelou Josefu Kostihovou, manžela, jejich zetě,
vnuka, na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za přijatá dobrodiní
při příležitosti životního jubilea a za duše v očistci.

•

Dnes byla sbírka na církevní školy v naší olomoucké arcidiecézi. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

•

Příští neděli 27. května bude Slavnost Nejsvětější Trojice. Mše svatá bude v 8.30 hodin
a bude obětována za zemřelého Josefa Fidrycha, manželku Ludmilu, syna
Břetislava, Josefa, za zemřelého Josefa Cabáka a manželku, rodiče
a za živou rodinu.

•

Za dva týdny bude Slavnost Těla a Krve Páně – mše svatá bude mimořádně v 10.00 hodin
a po ní eucharistické procesí k jednomu oltáři. V Jasenici bude mše svatá v 8.30 hodin.

•

Svátky v příštím týdnu:
Pondělí – Památka Panny Marie, Matky církve
Čtvrtek – Svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a věčného kněze a zároveň den modliteb
za církev v Číně
Sobota – Památka sv. Filipa Neriho, kněze

•

Příprava na 1. svaté přijímání bude v úterý 22. května v 17.00 hodin.

•

Ve čtvrtek 24. května bude mše svatá v 17.15 hodin a bude obětována za zemřelého
Václava Helimana, rodiče z obou stran, za hojnost darů Ducha svatého
pro celou rodinu. Po mši svaté bude májová pobožnost.

•

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

•

Noc kostelů se uskuteční v pátek 25. května. V našem farním kostele začne program
v 18.00 hodin. Uslyšíme pásmo slova a hudby o kardinálu Trochtovi. Autorkou je Marie
Oškerová, rozená Holíková. Další program je na plakátku. Děkuji všem, kdo se do této akce
jakkoli zapojí.

•

Příprava na biřmování v pátek 25. května nebude.

•

Úklid k příští neděli má Perná.

•

Animátoři mládeže našeho děkanátu zvou nejen mladé na pouť na Pustevny, která
se uskuteční v sobotu 26. května. Bližší informace na plakátku.

