PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ
17. 4. 2022
neděle

8.00
9.30
Boží hod 11.00
Velikonoční 16.00
18. 4. 2022
pondělí

OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Olešnice – za živou a † Rodinu Moravcovu
Rovečné – za živou a zemřelou rodinu Bukáčkovu a Sadílkovu
Černovice – za Františka a Růženu Lukešovy a jejich rodiče
Olešnice – svátostné požehnání

8.00 Olešnice – za obrácení syna a duše v očistci
9.30 Rovečné – za farníky
11.00 Černovice – za Františka a Oldřišku Jílkovy, 2 syny a za nemocné

19. 4. 2022
úterý
18.00 Hodonín – mše svatá
20. 4. 2022 16.30 Vír – bohoslužba slova
středa
18.00 Olešnice – za učitelku Marii Višinkovou a příbuzné
15.00 Rovečné – mše svatá před kremací MUDr. Jaroslava Bělehrádka
21. 4. 2022
18.00 Černovice – za rodinu Plíhalovu, Kadlecovu, Markovu a Boží
čtvrtek
pomoc do dalších dní
22. 4. 2022 18.00 Olešnice – za živou a † rodinu Ondrovu, švagra Josefa a rodinu
pátek
Sedláčkovu
23. 4. 2022
sobota

8.00 Olešnice–na poděkování za 45 let manželství

8.00 Olešnice – na poděkování za 40 roků manželství s prosbou
24. 4. 2022
o Boží požehnání a dar víry pro rodinu
2. neděle
9.30 Rovečné – za Rudolfa Janečka a živé a † z rodiny Janečkovy
velikonoční
Dlouhých
11.00 Černovice – na poděkování za dožitá léta s prosbou o Boží
Božího
ochranu pro celou rodinu
Milosrdenství
15.00 Černovice – žehnání polí
▪ Děkuji vám všem, kdo jste připravovali slavení Velikonoc v kostele.
▪ Děkuji katechetkám a dětem za křížovou cestu “Živé obrazy”, která proběhla u
kostela před týdnem o Květné neděli.
▪ Dnes v neděli 17. 4. vás zvu na farní kavárnu, která proběhne netradičně až
odpoledne po požehnání, tedy asi od 16.30 hodin. Na faře bude také ke zhlédnutí
výstava fotografií od sdružení Člověk a víra.
▪V úterý 3. 5. zvu všechny maminky na modlitbu matek, která se uskuteční ve
farním kostele od 18.00 hodin pod vedením koordinátorek hnutí Modlitby matek
v brněnské diecezi. Společné modlitby maminek mají obrovskou sílu.
▪Tento pátek nebude ministrantská schůzka.
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