OHLÁŠKY - LEŠNÁ
KVĚTNÁ NEDĚLE
14. DUBNA 2019
•

Mše svatá byla obětována za zemřelé Antonína a Boženu Kovařčíkovy, rodiče
z obou stran a za duše v očistci.

•

Dnes byla pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

•

Sbírka příští neděli bude na kněžský seminář v Olomouci. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

•

Příležitost ke svátosti smíření bude v pondělí 15. dubna. Od 15.30 do 16.30 hodin budou
zpovídat tři zpovědníci. V Jasenice se bude zpovídat ve středu od 16.00 hodin.

•

Příprava dětí na 1. sv. přijímání bude v úterý 16. dubna v 17.00 hodin v kostele.

•

Dnešní nedělí začíná Svatý týden.

•

BOHOSLUŽBY VELIKONOČNÍHO TRIDUA:
ZELENÝ ČTVRTEK - Mše svatá na památku Večeře Páně bude v 16.00 hodin a bude
obětována za zemřelého Jaroslava Janotu, rodiče Kneblovy
a Janotovy, za dar zdraví a za duše v očistci.
VELKÝ PÁTEK
- Den přísného postu.
- Křížová cesta bude v 15.30 hodin, Velkopáteční obřady na památku
Umučení Páně začnou v 16.00 hodin.
Boží hrob bude přístupný v sobotu dopoledne od 9.00 do 11.00 a odpoledne od 16.00
do 18.00 hodin tj. do začátku vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně. Zájemci, kteří jsou ochotni
obsadit jednotlivé hodiny, ať se zapíší v zákristii.
U Božího hrobu bude pokladnička, do které můžete přispět na podporu křesťanů ve Svaté
zemi.
BÍLÁ SOBOTA - Vigilie slavnosti ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ začne v 18.00 hodin.
Je to nejvýznamnější bohoslužba celého roku: - svěcení ohně, bohoslužba slova, obnova
křestního slibu, slavnost Vzkříšení.
Mše svatá bude obětována za farníky. Svíčky pro obnovu křestního slibu si vezměte s sebou.

•

Příští neděli na Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ bude mše svatá v 8.30 hod a bude
obětována za zemřelého Vojtěcha Horáka, rodiče, rodinu Slovákovu a Horákovu a za duše
v očistci. Při mši svaté se budou žehnat pokrmy (beránky, vajíčka, koláče …). Můžete
je položit na stolek k oltáři.

•

Pokladničky postní almužny můžete odevzdat do připravené krabice.

•

Úklid k příští neděli má Lešná.

•

Po mši svaté dostanou děti kartičku do krabičky.

•

Pochod pro život a rodinu bude v sobotu 27. dubna v Praze. Pro ty, kdo by se chtěli
zúčastnit, informace na plakátku nebo na internetu.

