
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

9. 1. 2022
neděle
konec

vánoční
doby

8.00
9.30
11.00

Svátek Křtu Páně
Olešnice – za rodinu Kozákovu, rodiče Posledníkovy a Kozákovy
Rovečné – mše svatá
Černovice – za rodinu Glosrovu, Koktavých, Nedomovu a Boží
požehnání pro živé rodiny

10. 1. 2022
pondělí

7.00 Olešnice – za zdárnou operaci sestry

11. 1. 2022
úterý

12. 1. 2022
středa

16.30
18.00

Vír – bohoslužba slova
Olešnice – na poděkování za vyslyšené modlitby

13. 1. 2022
čtvrtek 10.00

18.00

Památka sv. Hilarius z Poitiers, biskupa a učitele církve
Olešnice - DPS – mše svatá
Černovice – za Františka a Oldřišku Jílkovy, 2 syny a za nemocné

14. 1. 2022
pátek 18.00 Olešnice – za † Františka Horníčka a manželku

15. 1. 2022
sobota

8.00 Olešnice   – za rodiče Janovy, bratry a sestry

16. 1. 2022
2. neděle

v mezidobí

8.00

9.30
11.00

Olešnice – na poděkování Pánu Bohu za dar 60., 80. a 85. let
života, s prosbou o další ochranu a dar zdraví pro oslavence
Rovečné – mše svatá
Černovice – za P. Františka Kusalu a synovce

▪ Dnes končí vánoční doba.

▪ Dnes v neděli 9. 1. 2022 se v Olešnici uskuteční Tříkrálová sbírka. Prosíme
všechny koledníky i vedoucí skupinek, abychom se dnes ve 12.50 sešli u kostela
k rozdělení do skupinek a k oblečení do kostýmů. Začátek požehnání v kostele
bude ve 13 hodin a následně budou koledníci vysláni ke koledování. Děkuji vám
všem, kdo se zapojíte.

▪   V pondělí ráno modlitbou růžence zakončíme prosebnou modlitbu na úmysly
Nového Jeruzaléma v naší farnosti. Děkuji vám všem, kteří jste se téměř měsíc
scházeli ke společné modlitbě. V úterý předáme modlitební službu do farnosti
Velké Meziříčí.

▪   V pátek bude setkání ministrantů i misijního klubka od 15.30 na faře.

▪   V pátek bude po mši svaté na faře setkání biřmovanců.
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