PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ

OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

20. 1. 2019
2. neděle v
mezidobí

8.00 Olešnice–za rodiče Jaroslava a Martu Hlouškovy, prarodiče a
strejčka Pepíka
9.30 Rovečné– mše svatá
11.00 Černovice –za 
P. Františka Kusalu a synovce

21. 1. 2018
pondělí

Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
7.00 Olešnice–zaživé a zemřelé dobrodince farností

22. 1. 2019
Památka sv. Vincence, jáhna a mučedníka
úterý
18.00 Hodonín– mše svatá
Vír –b
 ohoslužba slova
23. 1. 2019 16.00
Olešnice– na poděkování za rodiče s prosbou o Boží požehnání
středa
17.30
do dalších let
Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
24. 1. 2019
18.00 Černovice –zaAntonína Musila, rodiče Musilovy, Jílkovy, živé
čtvrtek
a † z rodiny
25. 1. 2019
Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
pátek
17.30 Olešnice– za dar zdraví a Boží požehnání pro celou žijící rodinu
26. 1. 2019
sobota

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
8.00 Olešnice– za † Miroslava Synka a rodiče
17.00 Rovečné– pobožnost ke sv. Faustýně u jejich ostatků

27. 1. 2019
3. neděle v
mezidobí

9.30 Rovečné– mše svatá
11.00 Černovice –
 za 
rodiče Plíhalovy, syna a vnuka Rostislava
11.00 Olešnice–za živé a zemřelé dobrodince farností

▪ Dnes v neděli 20.1.2019 odpoledne od 15.00 přijměte pozvání do KFC-Rafael
na prezentaci charitativního projektu Mary’s Meals v České republice. Tento
projekt velmi účinně pomáhá dětem v Africe, aby mohly chodit do školy a
dostaly tam jedno jídlo denně. Náklady na jídlo pro jedno dítě na celý školní
rok představují pouhých 421,- Kč.
▪ V pátek bude od 15.00 hodin setkání ministrantů a misijního klubka.
▪ V pátek po mši svaté bude krátká adorace jako prosba za farní ples.
▪ V pátek bude od 18.30 náboženství pro 8. a 9. třídu.
▪ 
V sobotu vás zvu na 1. pobožnost ke sv. Faustýně do Rovečného, kde se k
modlitbě budeme scházet každý měsíc. Pobožnost bude trvat asi 30 minut.
▪
Tuto sobotu 26.1.2019 přijměte pozvání na tradiční farní ples.
Vstupenky si můžete v předprodeji zakoupit prostřednictvím farních stránek
http://olesnice.katolik.cz/, nebo v obuvi u paní Musilové.
Prosíme vás také o dary do tomboly, které je možné přinášet k Halámkům a
nebo v pátek po mši svaté na faru, nebo přímo do kulturního domu.

▪ Příští neděli bude po plese mše svatá v Olešnici až v 11.00 hodin a bude ji
celebrovat novokněz brněnské diecéze P. Tomáš Marada, kaplan u sv. Jakuba
v Brně a spirituál studentské koleje Petrinum.
▪ Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Olešnici nás příští neděli 27.1.
v 17.00 srdečně zve na promítání a vyprávění paní farářky Debory Hurtové o
poutní cestě do Nidarosu v Norsku.
▪ Příští neděli mělo být v našem kostele představení “Nebeský orloj”, kde děti
měly představovat vybrané světce, ale zdůvodu promítání paní farářky
evangelického sboru jsme tuto akci přesunuli na neděli 17.2.2019. Moc děkuji
za pochopení.
▪ Ekumenická bohoslužba bude letos v našem kostele 3.2.2019 v 15.00 poté
krátké posezení na faře.
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