OHLÁŠKY - LEŠNÁ
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
16. ČERVNA 2019
•

Mše svatá byla obětována za zemřelou rodinu Tydlačkovu, Bláhovu, Kovařčíkovu,
Bučkovu a za živé a zemřelé rodiny.

•

Ve čtvrtek 20. června na Slavnost Těla a Krve Páně bude mše svatá v 17.15 hodin a bude
obětována za zemřelé Otýlii a Karla Jonošovy, syna Zdeňka, za zemřelého
Františka Kulajtu, jeho rodiče a vnučku Veroniku, za Radomíra Horáka,
rodinu Vágnerovu, živou rodinu a za duše v očistci.

•

Také příští neděli 23. června budeme v naší farnosti slavit Slavnost Těla a Krve Páně.
Mše svatá bude v 10.00 hodin a bude obětována za zemřelého Vlastimila Gerlu,
rodiče Bartošíkovy a syna Karla, živou rodinu a za duše v očistci.
Po mši svaté bude eucharistické procesí k jednomu oltáři. V Jasenici bude mše svatá
v 8.30 hodin.

•

Dnes byla sbírka na opravu farního kostela.

•

Minulou neděli byla sbírka na církevní školy v diecézi. Celkem jste darovali 3 534 Kč. Všem
dárcům Pán Bůh zaplať.

•

Svátky v příštím týdnu:
Čtvrtek – Slavnost Těla a Krve Páně
Pátek – Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

•

V pátek v 17.15 hodin bude pobožnost k Srdci Páně se svatým přijímáním.

•

V sobotu 29. června ve 12.00 hodin uzavřou manželství
Ondřej Zezula z Dačic a Lucie Holmanová z Příluk.

•

Úklid k příští neděli má Perná.

•

Koncert ZUŠ s názvem Barokní inspirace, na kterém vystoupí Jan Mikušek, Reichovo kvarteto
a hosté, se uskuteční v pátek 21. června v 19.30 hodin ve farním kostele ve Valašském
Meziříčí.

•

Děkanátní centrum pro rodinu zve mladé na seminář O člověku a lásce, který povede
MUDr. Maria Fridrichová. Tento seminář se koná v sobotu 22. června od 9.00 do 16.00 hodin
v jídelně zvláštním školy Křižná ve Valašském Meziříčí. Informace o programu a přihlášení
na plakátku.

•

Po mši svaté dostanou děti kartičku do krabičky.

v našem farním kostele

