PŘEHLED

BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ

OLEŠNICE, ROVEČNÉ

A

ČERNOVICE

8.00 Olešnice– za farníky
7. 1. 2018
9.30 Rovečné– mše svatá
SVÁTEK
11.00 Černovice–za Františka a Růženu Pešovy, živou a † rodinu
KŘTU PÁNĚ
13.00 Olešnice– požehnání koledníkům tříkrálové sbírky

8. 1. 2018
(pondělí)

7.00
13.00
15.00
16.00
17.00

Adorační den ve farnosti Olešnice
Olešnice–mše svatá
–za Josefa Procházku, manželku a syna
Olešnice– promluva pro seniory
Olešnice– promluva pro děti a mládež
Olešnice– promluva pro rodiny
Olešnice–mše svatá
–
na poděkování za 40 let života, s prosbou
o Boží ochranu a požehnání

9. 1. 2018
(úterý)
10. 1. 2018 14.00 Olešnice– pohřeb paní Jarmily Hynkové
(středa)
16.00 Vír– bohoslužba slova
11. 1. 2018 18.00 Černovice –za Jaroslavu a Josefa Sedlákovy, jejich rodiče a Boží
(čtvrtek)
pomoc pro živou rodinu
12. 1. 2018
(pátek)
17.30 Olešnice – za rodiče Janovy, celou rodinu a duše v očistci
13. 1. 2018
(sobota)

Památka sv. Hilaria, biskupa a učitele církve
8.00 Olešnice–

14. 1. 2018 8.00 Olešnice– za rodinu Fadrných a Zhořovu
2. NEDĚLE 9.30 Rovečné– mše svatá
V MEZIDOBÍ 11.00 Černovice–za P. Františka Kusalu a synovce
▪ Dnes 7.1.2018 odpoledne od 13.00 hodin proběhne v Olešnici tradiční
Tříkrálová sbírka. Děkuji všem kdo ji organizujete i vám kdo přispějete.
▪ V pondělí 8.1.2018 je v olešnické farnosti adorační den. Začne v 7.00 mší
svatou a následovat bude modlitba ranních chval před vystavenou Nejsvětější
Svátostí. Od 8.00 do 13.00 bude tichá adorace a od 13.00 bude 1. promluva pro
seniory. V 15.00 bude promluva pro děti a mládež a od 16.00 promluva pro
rodiny. Adorační den bude zakončen mší svatou v 17.00 a po ní svátostným
požehnáním. Promluvy si pro nás připravil P. Jan Linhart, farář ze Skutče. K
tiché adoraci se prosím zapište do služeb minimálně po půl hodině na adorační
listinu, která bude připravena na stolečku na obětní dary.
▪ Ve středu bude v 18.00 hodin na faře Lectio divina.
▪ Černovické farníky zvu ve čtvrtek po mši svaté na posezení na faře s
představením nových farních stránek a dalšího dění pro rok 2018.

▪ V pátek od 15.00 mají setkání ministranti a misijní klubko.
▪ V pátek 12.1.2018 od 16.00 hodin se na černovické faře uskuteční kurz výroby
biblických postaviček pod vedením lektorek Českého katolického biblického
díla. Kurz je nakonec rozdělen do dvou lekcí. První proběhne v tomto uvedeném
a druhá se uskuteční po společné domluvě zúčastněných.
▪ V sobotu 27.1.2018 se uskuteční tradiční farní ples, na který vás za sebe i
jménem pořadatelů srdečně zvu. Od 1.1.2018 bude probíhat předprodej lístků na
farních stránkách olesnice.katolik.cz. A od 15.1.2018 si bude možné lístky
zakoupit v obuvi na náměstí u paní Musilové. Prosím vás také o dary do
tomboly, které je možné přinášet k Halámkům a nebo těsně před plesem do
kulturního domu.
▪ Prosím zaregistrované donátory fondu Puls, kteří obdrželi pozvání na koncert
skupiny Spirituál Kvintet do brněnské katedrály, a chtějí se zúčastnit, aby mě co
nejdříve kontaktovali pro možnost společné přepravy. Koncert se uskuteční v
neděli 28. ledna 2018 v 18 hodin.

