OHLÁŠKY - LEŠNÁ
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
2. PROSINCE 2017
•

Mše svatá byla obětována za zemřelého Františka Bočka, živou a zemřelou rodinu
a za duše v očistci.

•

Příští neděli 9. prosince budeme slavit 2. neděli adventní. Mše svatá bude v 8.30 hodin
a bude obětována za živou a zemřelou rodinu Šoborovu, Plesníkovu a Holubovu
a za duše v očistci.

•

Svátky v příštím týdnu:
Pondělí – Památka sv. Františka Xaverského
Čtvrtek – Památka sv. Mikuláše, biskupa a zároveň den modliteb za kněžská povolání
Pátek – Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve a zároveň první pátek
Sobota – Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

•

Roráty během adventu budou vždy ve čtvrtek ráno v 6.30 hodin. Po mši svaté je pro děti
připravena snídaně.

•

Mše svatá ve čtvrtek 6. prosince v 6.30 hodin bude obětována za živou a zemřelou rodinu
Skýpalovu a Šuráňovu a za duše v očistci.

•

V sobotu 8. prosince na Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie bude mše svatá
v 8.30 hodin. Biskupové doporučují tento svátek slavit jako svátek zasvěcený. Sbírka bude
jako v neděli a bude věnována na katolické biblické dílo.

•

Adventní duchovní obnova pro ženy O pokoji se uskuteční v sobotu 8. prosince na faře
v Zašové. Informace na plakátku a v ŽF.

•

Korunovace sochy Panny Marie se uskuteční ve farním kostele v Rožnově pod Radhoštěm
v sobotu 8. prosince. Informace na nástěnce.

•

Předvánoční výstava betlémů se uskuteční od 7. do 11. prosince v Kulturním domě ve Veselé.
Bližší informace na plakátku.

•

Úklid k příští neděli má Perná.

•

Pokud ještě nemáte, nezapomeňte na nové číslo Života farností.

•

Výrobní cena kalendáře Naše Valašsko 2019 je 50 Kč. Peníze můžete vhazovat
do pokladničky u sv. Antonína.

•

Děti dostanou adventní kalendář a první nálepku a také kartičku do krabičky.

