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

OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

Olešnice – ke cti sv. Floriána za živé a † hasiče
Rovečné – za Marii Stejskalovou a živé a zemřelé z rodiny
Černovice – ke cti sv. Floriána za živé a † hasiče
Černovice – žehnání polí
Olešnice – žehnání polí

2. 5. 2022
pondělí

Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
7.00 Olešnice – za vnuka a jeho rodinu

3. 5. 2022
úterý

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
18.00 Olešnice – modlitby maminek

4. 5. 2022
středa

Památka sv. Floriána, mučedníka
16.30 Vír – bohoslužba slova
18.00 Olešnice – za celou živou rodinu Sobotkovu a duše v očistci

5. 5. 2022
čtvrtek

Památka sv. Marie Grigniona z Montfortu, kněze
10.00 Olešnice - DPS – mše svatá
18.00 Černovice – za rodinu Glosrovu, Koktavých, Nedomovu a Boží
ochranu pro živé rodiny

6. 5. 2022
pátek

Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
18.00 Olešnice – za Jaroslava Kadlece a dvoje rodiče 1. pátek v měsíci

7. 5. 2022
sobota

8.00 Olešnice– za Stanislava Kováře a Boží požehnání pro děti,
vnoučata a pravnoučata
1. sobota v měsíci

8.00
8. 5. 2022
4 . neděle
9.30
velikonoční
11.00

Olešnice – za † JUDr. Drahomíru Pálenskou, k výročí 10 let od
úmrtí a za celou živou † rodinu Neumannovu a duše v očistci
Rovečné – za Stanislava a Jarmilu Rösslerovy
Osiky sv. Stanislav – za farníky

▪ Dnes odpoledne vás zvu na žehnání polí. V 16.30 vyrazíme od farního kostela k
nové Boží muce směrem na Kněževes a tam bude požehnání.
▪Tento týden nebudu navštěvovat nemocné, až v příštím týdnu.
▪ Setkání seniorů také odkládám až na příští pondělí a stejně tak i úterní mši sv.
v Kněževsi.
▪Toto 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.
▪O prvním pátku bude po mši svaté “Nikodémova noc” do 20.00 hodin.
▪Do příští neděle probíhá týden modliteb za duchovní povolání.
▪ V měsíci květnu budou bývat májové pobožnosti po mši svaté ve středu, v
pátek a v sobotu, kromě tohoto pátku.
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