PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ

OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

24. 4. 2022 8.00 Olešnice – na poděkování za 40 roků manželství s prosbou
2. neděle
o Boží požehnání a dar víry pro rodinu
velikonoční 9.30 Rovečné – za Rudolfa Janečka a živé a † z rodiny Janečkovy
Dlouhých
Božího
11.00 Černovice – na poděkování za dožitá léta s prosbou o Boží
Milosrdenství
ochranu pro celou rodinu
25. 4. 2022
pondělí

a

Svátek sv. Marka, evangelisty
7.00 Olešnice – bohoslužba slova
(za † učitelku Marii Višinkovou a příbuzné)

26. 4. 2022
úterý
16.30 Vír – bohoslužba slova
27. 4. 2022 18.00 Olešnice – bohoslužba slova
středa
(ke cti sv. Zity za všechny, kdo pomáhají ve farnosti za kostelníky,
květinářky, uklízečky, pradleny…)
Památka sv. Marie Grigniona z Montfortu, kněze
28. 4. 2022
18.00 Černovice – modlitba růžence
čtvrtek
(za Josefa Jurnečku, rodiče a sestru)
29. 4. 2022
Svátek sv. Kateřiny Sienské, učitelky církve a patronky Evropy
pátek
18.00 Olešnice – bohoslužba slova (za rodinu Pochopovu)
30. 4. 2022
sobota

Památka sv. Zikmunda, mučedníka
8.00 Olešnice– bohoslužba slova(za sourozence)
11.00 Olešnice–svatba Marie Adamcové a Róberta Semančíka

8.00
1. 5. 2022 9.30
3. neděle 11.00
velikonoční 14.30
16.30

Olešnice – za hasiče
Rovečné – za Marii Stejskalovou a živé a zemřelé z rodiny
Černovice – za hasiče
Černovice – žehnání polí
Olešnice – žehnání polí

▪Tento týden budou místo mší svatých bohoslužby slova a intence budou
odslouženy soukromě otce Tomáše z důvodu jeho nemoci.
▪ Od příští neděle zveme všechny děti, které ještě nebyly u prvního svatého
přijímání, na katecheze, které budou probíhat každou neděli v sakristii.
Katecheze bude probíhat po druhém čtení, děti se pak vrátí na přinášení
obětních darů. Menší děti mohou jít s jedním z rodičů. Dětem bude převyprávěno
a pomocí figurek znázorněno evangelium a dostanou krátký úkol s ním spojený.
Společně pak přinesou obětní dary.
▪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.
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