OHLÁŠKY - LEŠNÁ
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
25. LISTOPADU 2018

•

Mše svatá byla obětována za zemřelé Marii a Antonína Petřkovské, za živou
rodinu a za duše v očistci.

•

Minulou neděli byla sbírka na opravy farního kostela. Celkem jste darovali 5 156 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

•

Svátky v příštím týdnu:
Pátek – Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Sobota – první sobota v měsíci

•

Ve čtvrtek 29. listopadu bude mše svatá v 16.00 hodin a bude obětována na poděkování
za 30 let manželství s prosbou o Boží požehnání do dalších let.

•

V pátek bude v 16.00 hodin adorace se svatým přijímáním.

•

Příští neděli 2. prosince budeme slavit 1. neděli adventní. Mše svatá bude v 8.30 hodin
a bude obětována za zemřelého Františka Bočka, živou a zemřelou rodinu
a za duše v očistci. Při mši svaté proběhne žehnání adventních věnců.

•

Centrum pro rodinu zve maminky s dětmi na Adventní tvoření, které proběhne v sobotu
1. prosince od 15.00 hodin na faře v Zašové. Bližší informace o přihlášení na nástěnce.

•

Nový oltář ve farním kostele v Choryni požehná při mši svaté v sobotu 1. prosince v 10.00 hodin
pomocný biskup Josef Nuzík.

•

Arcibiskupské gymnázium a také nově otevřené církevní učiliště v Kroměříži vás zvou
na Den otevřených dveří v sobotu 1. prosince. Informace na plakátcích.

•

Animátoři mládeže děkanátu Valašské Meziříčí zvou mladé na Církevní Silvestr v sobotu
1. prosince. Začátek v 18.30 hodin v Zašové.

•

Centrum pro rodinu zve na adventní duchovní obnovu pro ženy s názvem O pokoji, která
se uskuteční v sobotu 8. prosince na faře v Zašové. Informace na plakátku a v Životě farností.

•

Úklid k příští neděli má Lešná.

•

Děti dostanou po mši svaté další kartičku.

•

Vyšlo nové číslo Života farností, je v něm program bohoslužeb o vánocích.

•

Nyní po mši svaté bude následovat obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci
Ježíšovu před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní a svátostné požehnání.

