
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

30. 1. 2022
4. neděle

v mezidobí

8.00

9.30
11.00

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

31. 1. 2022
pondělí 7.00

Památka sv. Jana Boska, kněze
Olešnice – na poděkování za 70 let života, za žijící rodinu a duše
v očistci

1. 2. 2022
úterý

2. 2. 2022
středa 16.30

18.00

Svátek Uvedení Páně do chrámu
Vír – mše svatá
Olešnice – za † Marii Flašarovou a celou rodinu (žehnání svící)

3. 2. 2022
čtvrtek 18.00

Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
Černovice – za rodiče Jílkovy, Brackovy a za nemocné

4. 2. 2022
pátek

18.00
18.00

Černovice – bohoslužba slova 1. pátek v měsíci
Olešnice – za rodiče Skřivánkovy, syna a duše v očistci

5. 2. 2022
sobota 8.00

8.30

Památka sv. Agáty, panny a mučednice
Olešnice   – za Miroslava Doskočila a Boží ochranu pro celou rod.
Černovice – bohoslužba slova 1. sobota v měsíci

6. 2. 2022
5. neděle

v mezidobí

8.00
9.30
11.00

Olešnice – za farníky
Rovečné – mše svatá
Černovice – za Oldřicha Pivoňku a manželku

▪   Prosím ty, kteří by se mohli zapojit do vznikající skupiny kostelníků a chtěli tuto
službu vykonávat, aby se přihlásili faráři. Také bych prosil, zda by někdo nemohl
panu Sedlákovi pomoci s odmetáním sněhu. Aby mohla farnost fungovat, je také
nutná aktivita jejích členů. Děkuji vám všem, kteří to chápete a ve farnosti
pomáháte a často se vaše práce bez vděčnosti přehlíží třeba tím, že někteří
nechávají na lavicích kancionály a jiné věci a těm, kteří uklízí, to ztěžuje práci.
Prosím, abyste si vaše kancionály i jiné věci odnášeli domů a farní kancionály
vraceli do police za lavicemi, kam patří.
▪   Tento týden budu navštěvovat nemocné.
▪   V pátek nebude setkání ministrantů ani misijního klubka.
▪   V pátek bude po mši svaté na faře setkání biřmovanců.
▪   V pátek bude po mši svaté svatoblažejské požehnání a následně “Nikodémova
noc” do 20. hodin.
▪   Prosím mladší muže, aby v sobotu 5. 2. 2022 v 9 hodin přišli pomoci z
vyklizením věže od pozůstatků starých pohonů zvonů, které byly nahrazeny
novými. Práce bude asi tak na hodinu.
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