OHLÁŠKY - LEŠNÁ

24. neděle v mezidobí
16. ZÁŘÍ 2018
•

Mše svatá byla obětována za živou a zemřelou rodinu Horákovu a Dobiášovu
a za duše v očistci.

•

Ve čtvrtek 20. září bude mše svatá v 17.15 hodin a bude obětována za zemřelého
Václava Majkuse, živou rodinu, za zemřelého Aloise Janyšku a sestru.

•

Zpovídání pro biřmovance a příbuzné bude ve čtvrtek 20. září přede mší svatou od 16.00
hodin.

•

Nácvik na biřmování bude v pátek 21. září v 18.00 hodin v kostele. Účast všech
biřmovanců nutná. Tohoto nácviku se zúčastní i kmotři.

•

Slavnost biřmování bude v sobotu 22. září v 15.00 hodin. Biřmovat bude pomocný biskup
Antonín Basler. Jsou zváni všichni farníci, nejen příbuzní biřmovanců!!!

•

Po biřmování bude pohoštění pro všechny biřmovance, kmotry, rodiče, příbuzné
a všechny farníky ve velkém sále Kulturního domu v Lešné. Na pohoštění je možné
přispět v rámci sbírky při biřmování i kteroukoliv neděli. Pohoštění bude hradit farnost.

•

Příští neděli 23. září bude 25. neděle v mezidobí. Mše svatá bude v 8.30 hodin a bude
obětována za zemřelého Josefa Kývalu, manželku, syna Miloslava, manželku,
za rodinu Vojtěcha Žemly, manželku, rodiče, celou živou a zemřelou rodinu
a za duše v očistci.

•

Svátky v příštím týdnu:
Čtvrtek – Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů,
mučedníků
Pátek – Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

•

Dnes byla pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

•

Setkání pastorační a ekonomické rady, případně těch, kdo by chtěli pomoci s přípravou
a průběhem biřmování, bude ve středu 19. září v 17.00 hodin ve farní kanceláři.

•

V pátek 21. září v 17.15 hodin bude adorace se svatým přijímáním.

•

V pátek 21. září je mezinárodní den míru. Ve všech kostelích Evropy se rozezní od 18.00
do 18.15 zvony.

•

V pátek 28. září v 11.00 hodin uzavřou manželství v našem farním kostele Petr Schönweitz
z Lešné a Lucie Vomočilová ze Lhotky nad Bečvou. Oddá je P. Pavel Jombík z Choryně.

•

Pouť naší farnosti na Svatý Hostýn bude ve středu 3. října. Na tuto pouť pojedou autobusy.
Zájemci ať se přihlásí co nejdříve v zákristii.

•

Úklid k příští neděli má Vysoká.

•

Děti dostanou po mši svaté další kartičku, případně i krabičku na kartičky.

