OHLÁŠKY - LEŠNÁ

26. neděle v mezidobí
30. ZÁŘÍ 2018
•

Mše svatá byla obětována za Václava a Jiřinu Čaputovy, živou a zemřelou rodinu
a za duše v očistci.

•

Svátky v příštím týdnu:
Pondělí – Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, učitelky církve a patronky misií
Úterý – Památka svatých andělů strážných
Čtvrtek – Památka sv. Františka z Assisi a zároveň den modliteb za kněžská povolání
Pátek – Památka sv. Faustýny Kowalské a zároveň první pátek v měsíci
Sobota – první sobota v měsíci

•

Ve čtvrtek 4. října bude mše svatá v 17.15 hodin a bude obětována za zemřelou Zdenku
a Františka Trefilovy, živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci.

•

Příští neděli 7. října bude 27. neděle v mezidobí. Mše svatá bude v 8.30 hodin a bude
obětována za zemřelého Karla Marečka, manželku, syna Karla, dcery Hedviku
a Marii, vnučku Hanku a za duše v očistci.

•

Pouť farnosti na Svatý Hostýn bude ve středu 3. října. Odjezd autobusu bude ze Mštěnovic
v 8.15 hodin, z Jasenice v 8.20, z Vysoké v 8.25, z Perné v 8.30, z Lešné u hasičské zbrojnice
a od školy v 8.35 hodin. Mši svatou v 11.15 hodin a svátostné požehnání ve 13.00 hodin
můžete sledovat i na internetových stránkách Svatého Hostýna. Zájemci ať se přihlásí ještě
dnes v zákristii.

•

V pátek 5. října v 17.15 hodin bude adorace se svatým přijímáním.

•

Druhý koncert varhanního festivalu se uskuteční v úterý 2. října v 18.00 hodin ve farním
kostele ve Valašském Meziříčí. Představí se nám slovenský varhaník Ján Bulla.

•

Česká křesťanská akademie Valašské Meziříčí všechny srdečně zve na besedu
s moderátorem České televize Václavem Moravcem na téma Dezinformace a jak se jim
bránit, která se koná ve čtvrtek 11. října v 17.00 hodin v prostorách Muzejního a galerijního
centra zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí.

•

Úklid k příští neděli má Lešná.

•

Pokud ještě nemáte nové číslo Života farností, nezapomeňte si vzít.

•

Děti dostanou po mši svaté další kartičku do krabičky.

•

Zítra začíná měsíc svatého růžence. Církev i Panna Maria naléhavě povzbuzuje věřící k této
modlitbě.

