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22. neděle v mezidobí
2. ZÁŘÍ 2018

•

Mše svatá byla obětována za zemřelou Jarmilu Kulajtovou, manžela Jaroslava,
snachu Pavlu, živou a zemřelou rodinu Kulajtovu a Bajarovu a za duše
v očistci.

•

Ve čtvrtek 6. září bude mše svatá v 17.15 hodin a bude obětována za zemřelého Jana
a Marii Vahalíkovy, syna Jana a za živou a zemřelou rodinu.

•

Probíhá příprava naší farnosti na biřmování. První setkání biřmovanců, kmotrů a rodičů,
na které je zvána také celá farnost, bude v pátek 7. září v 19.00 hodin v kostele v Lešné.
Bude to hodinová adorace se zpěvy. Zpívat přijede mládež z Valašského Meziříčí. Využijte
prosím této příležitosti. Po adoraci se biřmovanci doví další důležité pokyny. Na tuto adoraci
by měli biřmovanci přinést dopis pro otce arcibiskupa. Slavnost biřmování proběhne v sobotu
22. září v 15.00 hodin. Biřmovat bude nový světící biskup Antonín Basler.

•

Příští neděli 9. září bude 23. neděle v mezidobí. Mše svatá bude v 8.30 hodin a bude
obětována za zemřelého Františka a Kamilu Holíkovy, dva syny, živou
a zemřelou rodinu a za duše v očistci.

•

Svátky v příštím týdnu:
Pondělí – Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
Středa – Památka sv. Matky Terezy z Kalkaty, řeholnice
Čtvrtek – den modliteb za kněžská povolání
Pátek – první pátek v měsíci
Sobota – Svátek Narození Panny Marie

•

Úklid k příští neděli má Lešná.

•

První koncert varhanního festivalu se uskuteční v úterý 4. září v 18.00 hodin ve farním
kostele ve Valašském Meziříčí. Uslyšíme předního českého varhaníka Jana Doležela.

•

Pouť děkanátu Valašské Meziříčí za obnovu rodin a duchovní povolání bude v sobotu 15. září
od 15.00 hodin v olomoucké katedrále. Na tuto pouť pojede autobus, zájemci ať se přihlásí
v zákristii.

•

Dnes děti dostanou po mši svaté krabičku s první kartičkou. Kartička má sloužit dětem i rodičům
k hlubšímu porozumění nedělního evangelia.

