PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ

OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

22. 5. 2022 8.00 Olešnice – za živou a † rodinu Štarhovu a Kolářovu
6. neděle 9.30 Rovečné – za Juraje Sekoru a za živé i † z rodiny
velikonoční 11.00 Černovice – za Josefa Koláře a živou i † rodinu
23. 5. 2022 7.00 Olešnice – za Pavlínu Gregorovou, manžela, dceru, zetě
pondělí
a vnučku
24. 5. 2022
úterý
18.00 Hodonín – mše svatá
25. 5. 2022 16.30 Vír – bohoslužba slova
středa
18.00 Olešnice – za rodiče Procházkovy a živé i † příbuzné
Slavnost Nanebevstoupení Páně
26. 5. 2022
17.00 Černovice – za Bohumilu Štarhovou, živou a † rodinu
čtvrtek
18.30 Olešnice– za živé i † z rodiny Plíhalovy a Stejskalovy
27. 5. 2022
Památka sv. Augustina z Canterbury, biskupa
pátek
18.00 Olešnice – za zemřelé manželku, 2 rodiče a sorozence
8.00 Olešnice– za Marii Kadlecovou, rodiče a duše v očistci
28. 5. 2022
11.00 Olešnice– křest Olivera Holase
sobota
18.00 Černovice – za Antonína a Františku Kaldovy a živé z rodiny
8.00
29. 5. 2022
7. neděle
9.30
velikonoční
11.00

Olešnice – za rodiče Horáčkovy, sourozence, jejich rodiče a
duše v očistci
Rovečné – za Ladislava Dlouhého a živé i † z rodiny
Olešnice – za prvokomunikanty a jejich rodiče

▪ Děkuji všem pořadatelům za včerejší Memoriál P. prof. Leopolda Benáčka.
Všem orlům a hasičům za organizaci a běžcům z farnosti za reprezentaci.
▪ Ve čtvrtek po mši svaté zahájíme spolu s biřmovanci svatodušní novénu.
▪ V pátek bude mít od 15.30 zkoušku scholička, proto nebude misijní klubko ani
ministranti.
▪ V pátek poprvé přistoupí ke slavení svátosti smíření letošní prvokomunikanti.
Zpovídat se budu od 17.15 do 17.55. Po mši svaté pak budou mít děti jdoucí k
1. svatému přijímání nácvik na jejich slavnou nedělní mši svatou.
▪ V pátek bude příprava na biřmování od 19.00 na faře.
▪ V neděli v Olešnici bude ještě 2. mše svatá v 11.00 hodin při příležitosti 1.
svatého přijímání, je tedy tato mše určena především pro rodiny s dětmi a
příbuzné prvokomunikantů.
▪ Prosím rodiče dětí navštěvující náboženství, aby do čtvrtka odevzdali přihlášky
dětí, které se chtějí zúčastnit naučně-soutěžního setkání v Boskovicích, které se
uskuteční 9. 6. 2022. Přihlášky dostaly děti v náboženství nebo byly zaslány
e-mailem.
Římskokatolická farnost Olešnice na Moravě, Olešnice 86, 679 74
tel.: 732 701 350, web: http://olesnice.katolik.cz/ , e-mail: olesnice@dieceze.cz

