PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ
8.00
8. 5. 2022
4 . neděle
9.30
velikonoční
11.00
9. 5. 2022
pondělí

OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

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

7.00 Olešnice – na poděkování za rodiče Bulákovy, dceru, syna,
2 vnučky a vnuka

Památka sv. Jana z Avily, kněze a učitele církve
10. 5. 2022
18.00 Kněževes – mše svatá
úterý
18.00 Olešnice – modlitby babiček a dědečků za vnoučata
11. 5. 2022
středa

16.30 Vír – mše svatá
18.00 Olešnice – za manželé Laurenčíkovy a duše v očistci

Památka sv. Pankráce, mučedníka
12. 5. 2022
18.00 Černovice – za Marii a Ludmilu Kšicovy
čtvrtek
18.00 Olešnice– modlitby maminek
13. 5. 2022
Panny Marie Fatimské
pátek
18.00 Olešnice – za † MUDr. Karla Kašpárka a jeho přátele
Svátek sv. Matěje, apoštola
14. 5. 2022 8.00 Olešnice– za živou a † rodinu Hanákovu, Jirglovu, Karlovských
sobota
a Schieslovu
18.00 Rovečné – pobožnost ke sv. Faustyně
8.00 Olešnice – za † rodiče a švagrovou Danu
15. 5. 2022
9.30 Rovečné – za rodinu Viktorínovu, Dlouhých a Čermákovu
5. neděle
11.00 Černovice – za Ludmilu, Josefa a Františka Culkovy, Jana
velikonoční
a Annu Leníkusovy
▪ Blahopřeji k dnešnímu svátku všem maminkám.
▪ Zítra v pondělí 9. 5. bude po mši svaté setkání seniorů. Čas konání od 8.00 do
9.00 hodin.
▪Tento týden budu navštěvovat nemocné.
▪ V měsíci květnu budou bývat májové pobožnosti po mši svaté ve středu, v
pátek a v sobotu.
▪Ve čtvrtek v 18.00 hodin ve farním kostele bude modlitba maminek. Poté se
maminky rozdělí do modlitebních skupinek, ve kterých se budou nadále scházet.
▪ V sobotu od 9.00 do 16.30 hodin jsme zváni na soutěžní sportovně - duchovní
setkání mladých z našeho děkanství do Kunštátu na Moravě na tkz. Farnosti bez
hranic, kde můžeme povzbuzovat náš tým.
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