PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ

OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

8.00 Olešnice – na poděkování za 75 let života a živou i † rodinu
20. 2. 2022 9.30 Rovečné – za Bohuslavu a Vladimíra Bízovy, dceru a živou
7. neděle
i † rodinu
v mezidobí 11.00 Černovice – na poděkování za dar života, živou a † rodinu Bušovu
a Juračkovu
21. 2. 2022
Památka sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve
pondělí
7.00 Olešnice – za vnuka a jeho rodinu
22. 2. 2022
Svátek Stolce sv. apoštola Petra
úterý
18.00 Hodonín – mše svatá
Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
23. 2. 2022
16.30 Vír – mše svatá
středa
18.00 Olešnice – na poděkování za dar života
24. 2. 2022 18.00 Černovice – na poděkování za dožitá léta, za rodiče, děti a
čtvrtek
vnoučata
25. 2. 2022
pátek
18.00 Olešnice – za živou i † rodinu Vavříčkovu a Blahákovu
26. 2. 2022 8.00 Olešnice–za Františka Janču rodiče a rodiče Hlaváčkovy
sobota
11.00 Olešnice– křest Kláry Anežky Novotné
27. 2. 2022 8.00 Olešnice – za rodiče Jaroslava a Martu Hlouškovy a rod. Bočkovu
8. neděle 9.30 Rovečné – za Karla Veselého, bratry a rodiče
v mezidobí 11.00 Černovice – za rodinu Švancarovu, Odehnalovu a Jiřího Haluzu
▪Dnes v neděli 20. 2. 2022 budeme s P. Jindřichem Poláčkem OP udělovat při
mších svatých Svátost Pomazání nemocných.
▪Dnes je sbírka Svatopetrský haléř na potřeby svatého otce. Z této sbírky využívá
prostředky svatý otec k pomoci, kde je jí zapotřebí.
▪V pátek bude od 15.30 setkání ministrantů i misijního klubka.
▪Tento pátek 25. 2. 2022 vás zvu na zájezd do Rájce nad Svitavou na výstavu
kamélií a květinové výzdoby interiéru zámku. V Rájci navštívíme také P. Jana
Pilera, který pro nás odslouží mši svatou. Dále navštívíme klášter Porta Coeli v
Předkášteří u Tišnova a na zpáteční cestě se zastavíme v kostele Navštívení
Panny Marie v Lomnici u Tišnova. Odjezd z Olešnice v 8 hodin a předpokládaný
návrat do 17.00 hodin. Předpokládaná cena je 400,- Kč včetně oběda a vstupného.
Pro přihlášení se prosím zapište nejpozději zítra, tedy v pondělí po mši svaté na
bočním oltáři Svaté Rodiny.
▪V neděli 27. 2. 2022 ve 14.00 hodin jsme zváni od Sedmikrásku na farní karneval
do Orlovny. Můžeme se těšit na setkání, kouzelnické představení, soutěže,
tombolu i občerstvení. Pořadatelé prosí, aby každé dítě přineslo dárek do
tomboly a abychom nezapomněli na přezůvky.
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