OHLÁŠKY - LEŠNÁ
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
16. PROSINCE 2018
•

Mše svatá byla obětována za zemřelého Josefa Kovařčíka, zemřelou Ludmilu,
za živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci.

•

Příští neděli 23. prosince budeme slavit 4. neděli adventní. Mše svatá bude v 8.30 hodin
a bude obětována za zemřelého Zdenka Radu, za zemřelé Martu a Zdenka,
rodiče, za živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci.

•

Dnes byla pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

•

V pondělí 17. prosince bude v naší farnosti adorační den a den modliteb za bohoslovce.
Adorace bude zahájena v 9.00 hodin. Společná část adorace bude od 16.00 do 16.30 hodin
zakončena svátostným požehnáním. Zájemci, kteří by chtěli setrvat v kostele půl hodiny až
hodinu, ať se přihlásí v zákristii.

•

V Lešné se bude zpovídat ve středu 19. prosince od 15.30 do 16.30 hodin. Zpovídat budou
tři zpovědníci ve dvou zpovědnicích a v zákristii. Zpovědní den ve Valašském Meziříčí bude
až v sobotu 22. prosince od 8.00 do 11.00 hodin, zpovídat bude deset zpovědníků.

•

Poslední roráty budou ve čtvrtek ráno v 6.30 hodin. Po mši svaté je pro děti připravena
snídaně, na památku se vyfotíme. Na roráty jsou zvány děti i dospělí. Mše svatá bude
obětována za živé a zemřelé dobrodince.

•

V pátek 21. prosince budeme uklízet kostel od 13.00 hodin.

•

V sobotu 22. prosince budeme zdobit stromky a stavět betlém od 9.00 hodin. Každá pomocná
ruka je vítána.

•

Úklid k příští neděli má Lhotka nad Bečvou.

•

Tříkrálová sbírka bude v sobotu 5. ledna. Prosíme dobrovolníky z řad dětí i dospělých,
aby se co nejdříve přihlásili u paní Valáškové.

•

Biskupské požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky proběhne tentokrát v Prostějově v sobotu
29. prosince v 10.00 hodin. Společná doprava z naší farnosti nebude letos organizována.

•

Děti dostanou nálepku do adventního kalendáře a také kartičku do krabičky.

