OHLÁŠKY - LEŠNÁ
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
23. PROSINCE 2018
•

Mše svatá byla obětována za zemřelého Zdenka Radu, za zemřelé Martu a Zdenka,
rodiče, za živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci.

•

Minulou neděli byla sbírka na opravy kostela. Celkem jste darovali 5 317 Kč. Všem dárcům Pán
Bůh zaplať.

•

Zítra na Štědrý den bude půlnoční mše svatá ve 21.00 hodin a bude obětována za všechny
farníky.

•

V úterý 25. prosince bude Slavnost Narození Páně. Mše svatá v 8.30 hodin bude
obětována za zemřelého pátera Křižana, sestry Hruškovy, Vojtěcha Horáka a
za rodinu Horákovu a Slovákovu. Je to závazný zasvěcený svátek.

•

Ve středu 26. prosince na svátek sv. Štěpána bude mše svatá v 8.30 hodin a bude obětována
za zemřelého Františka Hoferka, manželku Helenu, rodiče Annu a Štěpána,
za živou a zemřelou rodinu Hoferkovu, Kovařčíkovu a Valáškovu. Sbírka tento
den bude na Azylový dům pro těhotné ženy v tísni zvaný Betlém. Informace na plakátku.
I vy můžete dát „štědrý dar pro betlémské děti“.

•

Ve čtvrtek je Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty, v pátek je Svátek sv. Mláďátek,
mučedníků.

•

Příští neděli 30. prosince budeme slavit Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa.
Mše svatá bude v 8.30 hodin a bude obětována za živou a zemřelou rodinu Petrů
a Holubovu a za duše v očistci.

•

Úklid k příští neděli má Lešná.

•

Vánoční koncerty ve farním kostele ve Valašském Meziříčí:
Písně a koledy scholy si můžete poslechnout v úterý 25. prosince v 15.30 hodin.
Koncert cimbálové muziky Polajka, sboru Cantio a jejich hostů bude v sobotu 29. prosince
v 16.00 hodin.
Koncert chrámového sboru, komorního orchestru ZUŠ a sólistů se uskuteční v neděli
30. prosince v 15.30 hodin. Bližší informace o programu v novém čísle ŽF.

•

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

•

Děti dostanou poslední nálepku do adventního kalendáře a také kartičku do krabičky.
Podepsané adventní kalendáře můžete odevzdat nejpozději v neděli 30. prosince
v zákristii. Odměny se budou rozdávat v neděli 13. ledna.

•

Vyšlo nové číslo Života farností.

