
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

27. 2. 2022
8. neděle

v mezidobí

8.00
9.30
11.00

Olešnice – za rodiče Jaroslava a Martu Hlouškovy a rod. Bočkovu
Rovečné – za Karla Veselého, bratry a rodiče
Černovice – za rodinu Švancarovu, Odehnalovu a Jiřího Haluzu

28. 2. 2022
pondělí

7.00 Olešnice – za † Bohumila Štauda a celou živou rodinu

1. 3. 2022
úterý

2. 3. 2022
středa 16.30

18.00

Popeleční středa Den přísného postu!
Vír – mše svatá
Olešnice – za Alenu Sadílkovou, 2 rodiče a živou i † přízeň

3. 3. 2022
čtvrtek

18.00 Černovice – za rodiče Brandnerovy, Boží požehnání a ochranu
Panny Marie pro celou rodinu

4. 3. 2022
pátek

16.00
18.00
17.20
18.00

Rovečné – bohoslužba slova 1. pátek v měsíci
Černovice – bohoslužba slova
Olešnice – pobožnost křížové cesty
Olešnice – za † Josefa a Josefu Bílkovy, rodiče a sourozence

5. 3. 2022
sobota

8.00

8.30

Olešnice  – za † rodiče Marii a Bohuslava Sedlákovy a duše v
očistci
Černovice  – bohoslužba slova 1. sobota v měsíci

6. 3. 2022
1. neděle

postní

8.00
9.30
11.00
14.30

Olešnice – za farníky
Rovečné – za Marii a Michala Šimovy a živé a zemřelé z rodiny
Černovice – za Josefa a Helenu Kšicovy, živou a zemřelou rodinu
Olešnice – pobožnost křížové cesty, kterou povedou senioři

▪  Na dnešní neděli byla biskupskou konferencí vyhlášená sbírka na pomoc lidem
zasaženým válkou na Ukrajině, protože jste to mnozí nevěděli, bude až příští
neděli. Dnešní sbírka při mši je pro farní účely jako obvykle.
▪  Dnes 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.
▪  Dnes odpoledne ve 14.00 hodin vás zvu na modlitbu růžence za mír na
Ukrajině.
▪   Popeleční středa je dnem přísného postu. Na Popeleční středu a Velký pátek
jsou dospělí křesťané (od 18 do 60 let), kteří nejsou nemocní, vázáni také půstem
„újmy“, což znamená, že pouze jednou za den se smí najíst do sytosti. Je to výraz
nabídnutí sebe sama Bohu a sebeovládání. Ostatní křesťané jsou pozváni k postu
zdrženlivosti od masa teplokrevných zvířat. Svatý otec nás všechny vybízí,
abychom tento skutek lásky obětovali za mír na Ukrajině.
▪   Ve středu si budete moci také odnést postničky na postní almužnu. Jinak
prosím přispějte na výše ohlášenou sbírku.



▪   V pátek bude od 15.30 setkání ministrantů i misijního klubka.
▪   V pátek bude 1. pobožnost křížové cesty. Povedou ji ministranti.
▪   V pátek bude obvyklá prvopáteční pobožnost a následně “Nikodémova noc” do
20.00 hodin.
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