
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

20. 3. 2022
3. neděle

postní

8.00

9.30
11.00
14.30

Olešnice – za nedožitých 80 roků manžela Josefa, dvoje rodiče,
bratra a živou rodinu
Rovečné – za rodiče Němečkovy s prosbou o Boží ochranu a pomoc
Černovice – za Františka a Hedviku Pivoňkovy a rodinu Douškovu
Olešnice – pobožnost křížové cesty

21. 3. 2022
pondělí

7.00 Olešnice – za † bratra a kamarátku

22. 3. 2022
úterý

23. 3. 2022
středa

16.30
18.00

Vír – bohoslužba slova
Olešnice – za † Marii, Josefa a syna Josefa s prosbou o požehnání
pro celou rodinu Čuprovu

24. 3. 2022
čtvrtek 18.00

Vigilie ze slavnosti Zvěstování Páně
Černovice – na poděkování Bohu a P. Marii s prosbou o další pomoc

25. 3. 2022
pátek 18.00

Slavnost Zvěstování Páně doporučený svátek
Olešnice – na poděkování za 70. let života, s prosbou o ochranu a
požehnání pro celou rodinu

26. 3. 2022
sobota

8.00 Olešnice  – za Libora Štěrbu a Boží požehnání pro děti a vnoučata

27. 3. 2022
3. neděle

postní

8.00
9.30
11.00

Olešnice – za Hedviku a Josefa a celou živou rodinu Nedělovu
Rovečné – za rodinu Bervidovu a Čípkovu
Černovice – za rodiče Josefa a Vlastimilu Pospíšilovy, Jiřího a
Ludmilu Kšicovy, syny Jaroslava a Jiřího, snachu Růženu

▪  Na farních stránkách olešnické farnosti můžete přihlašovat děti na farní tábor v
termínu od 21. 7. do 30. 7. 2022. Přihlášení je možné do 17. 4. 2022. Bližší
informace naleznete na elektronické přihlášce a na plakátku.
▪  Tento pátek nebude setkání biřmovanců, protože v sobotu mají mladí z
děkanátu duchovní odpoledne v Letovicích. Více na plakátku. Prosím, mládež od
13. let výše a zvláště biřmovance, aby se ještě během dneška přihlásili na tomto
odkazu: https://www.farnost-boskovice.cz/a-duchovni-odpoledne/ .
▪ Příští neděli budeme spát o hodinu méně, protože je změna času.
▪ O příští radostné neděli přijměte pozvání na farní kavárnu, která bude
následovat po mši svaté.
▪  Připomínám přihlášeným, že v neděli 27. 3. 2022 pojedeme do Brna na operu
Bohuslava Martinů “Řecké pašije”. Představení začíná v 17.00 hodin. Odjezd
autobusu z Olešnice bude v 15.30 hodin. Doplatek za lístek a dopravu se bude
vybírat v autobuse a činí 250,- Kč za běžný lístek, 185,- Kč pro seniory a 175,- Kč
pro studenty. Pokud by někdo z přihlášených nemohl jet, ať se ozve faráři.

Římskokatolická farnost Olešnice na Moravě, Olešnice 86, 679 74
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