PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ

OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

8.00 Olešnice – za rodinu Kadlecovu a za živou rodinu
23. 1. 2022
9.30 Rovečné – mše svatá
3. neděle
11.00 Černovice – za Marii Kotlánovou, rodiče Kudláčkovy, Boží
v mezidobí
požehnání pro rodinu Jílkovu a Kudláčkovu
24. 1. 2022
pondělí
25. 1. 2022
úterý

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
7.00 Olešnice – za † rodiče a duše v očistci
14.30 Olešnice – pohřeb pana Vavřince Cvrkala
Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
26. 1. 2022
16.30 Vír – bohoslužba slova
středa
18.00 Olešnice – za † manželku a Boží ochranu pro rodinu
27. 1. 2022
Památka sv. Anděly Mericiové, panny
čtvrtek
18.00 Černovice – za rodinu Nedomovu a Ostrých
28. 1. 2022
Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
pátek
18.00 Olešnice – za † Miroslava a Annu Blahovy, 2 rodiče a sourozence
29. 1. 2022 8.00 Olešnice–za kněžská a řeholní povolání z našich farností
sobota
11.00 Černovice – křest Jany a Magdalény Dočekalových
30. 1. 2022
4. neděle
v mezidobí

8.00 Olešnice – za † Marii, Josefa a syna Josefa, s prosbou o Boží
požehnání pro celou živou rodinu Čuprovu
9.30 Rovečné – mše svatá
11.00 Černovice – za rodiče Plíhalovy, syna a vnuka Rostislava

▪Prosím ty, kteří by se mohli zapojit do vznikající skupiny kostelníků a chtěli tuto
službu vykonávat, aby se ozvaly otci Tomášovi. Stejně tak prosím, zda by si po
panu Kintrovi vzal někdo na starost kostel sv. Mikuláše na hřbitově, kde bude v
létě především třeba pravidelně větrat a čas od času uklidit. Také bych prosil, zda
by někdo nemohl panu Sedlákovi pomoci s odmetáním sněhu. V klubovně na faře
je třeba opravit několik židlí, proto prosím někoho zručného o pomoc.
Aby mohla farnost fungovat, je také nutná aktivita jejích členů. Děkuji vám všem,
kteří to chápete a jste ochotni ve farnosti pomáhat, ať už při úklidu, květinové
výzdobě, při praní a žehlení kalichového prádla nebo oltářních plachet. Dále při
údržbě elektrotechnického vybavení, zvonů a mnoho dalšího co často není vidět,
ale bez některých z vás by toto zázemí nefungovalo. Takže pokud se chceme ve
farnosti společně modlit a vytvářet další aktivity, je nejdříve nutné mít zajištěné
zázemí a prostory.
▪Do tohoto úterý 25. 1. probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů.
▪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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