OHLÁŠKY - LEŠNÁ
4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
28. LEDNA 2018
•

Mše svatá byla obětována na poděkování Pánu Bohu za všechna přijatá dobrodiní
při příležitosti životního jubilea a za vyprošení dalších milostí pro celou
rodinu.

•

Příští neděli 4. února budeme slavit 5. neděli v mezidobí. Mše svatá bude v 8.30 hodin
a bude obětována za zemřelého Aloise Kovařčíka, dvě manželky, za rodinu
Popelovu, Doškovu, Kovařčíkovu a za duše v očistci.

•

Minulou neděli byla sbírka na nové varhany pro kostel sv. Zdislavy na Prostřední Bečvě.
Celkem jste darovali 4 836 Kč. Pán Bůh zaplať.

•

Svátky v příštím týdnu:
Středa – Památka sv. Jana Boska, kněze
Čtvrtek – Den modliteb za kněžská povolání
Pátek – Svátek Uvedení Páně do chrámu neboli Hromnic a zároveň první pátek v měsíci
Sobota – Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka a zároveň první sobota v měsíci

•

3. ekumenická bohoslužba se uskuteční v úterý 30. ledna v 17.30 hodin v modlitebně
Apoštolské církve ve Valašském Meziříčí (budova Numeri na Zašovské ulici). Kázat bude
Jaromír Zubík z Bratrské jednoty baptistů.

•

Ve čtvrtek mše svatá nebude.

•

V pátek 2. února na Svátek Uvedení Páně do chrámu bude mše svatá v 16.00 hodin a bude
obětována za zemřelého Bohumila Fojtíka a za duše v očistci. Na začátku mše
svaté proběhne žehnání svící neboli hromniček. Svíce si vezměte s sebou a zajistěte proti
kapání vosku. Po mši svaté bude uděleno svatoblažejské požehnání.

•

Příprava na biřmování v pátek nebude.

•

Na první sobotu 3. února bude růžencová pobožnost v 8.00 hodin.

•

Úklid k příští neděli má Perná.

•

Vyšlo nové číslo Života farností. Jsou v něm důležité články o zaopatřování umírajících
a o možnostech zplatnění civilních manželství. Věnujte jim prosím pozornost. Rovněž si můžete
přečíst výsledky Tříkrálové sbírky v našem děkanátu. Podrobné výsledky z naší farnosti budou
v příštím čísle.

