
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

2. 10. 2022
27. neděle
v mezidobí

8.00
9.30
11.00

Olešnice – za farníky
Rovečné – za syna Vladimíra Podlipného
Černovice – na poděkování za dožitá léta a živou i † rodinu
Jílkovu

3. 10. 2022
pondělí

7.00 Olešnice – na poděkování za dar života s prosbou o požehnání

4. 10. 2022
úterý 18.00

Památka sv. Františka z Assisi
Kněževes – mše svatá

5. 10. 2022
středa

14.00
16.30
18.00

Památka sv. Faustyny Kowalské, panny
Olešnice – pohřeb Pavla Lišky
Vír – bohoslužba slova
Olešnice – za manžele Laurenčíkovy

6. 10. 2022
čtvrtek 10.00

18.00

Památka sv. Bruna, kněze
Olešnice - DPS – mše svatá
Černovice – za rodiče Tesařovy, 2 syny a rodiče Kučerovy

7. 10. 2022
pátek

15.00
18.00

Památka Panny Marie Růžencové
Rovečné – bohoslužba slova 1. pátek v měsíci
Olešnice – za Markétu Cinkovou, rodiče Antonína a Marii,
manžela Dalibora, s prosbou o Boží požehnání pro děti a celou
žijící rodinu

8. 10. 2022
sobota

8.00
14.00

Olešnice – za Františka Janču, rodiče a rodiče Hlaváčkovy
Olešnice – slavnost udělování svátosti biřmování

9. 10. 2022
28. neděle
v mezidobí

8.00

9.30
11.00

Olešnice – za Miladu Slavíčkovou a živou i † rodinu Kotoučkovu
a Slavíčkovu
Rovečné – za rodiče Večeřovy, živou a zemřelou rodinu
Černovice – za farníky

▪ Tento týden budu navštěvovat nemocné.
▪ V pondělí po mši sv. bude na faře od 8 hodin setkání seniorů.
▪ Každý čtvrtek v 18 hod. na faře se konají modlitby matek, zveme i nové maminky.
▪ V pátek od 15.30 do mše svaté bude misijní klubko a ministrantská schůzka.
Prosím kluky, aby si donesli hrábky, protože bude potřeba shrabat listí.
▪ V pátek budu zpovídat od 17. hodin. A po mši sv. a litaniích také.
▪ Po páteční mši svaté vyvrcholí modlitbou příprava na biřmování. Biřmování bude
v sobotu 8. 10. ve 14 hodin v Olešnici a udělovat jej bude Mons. Vojtěch Cikrle,
emeritní biskup brněnský. Prosím nejen biřmovance, ale vás všechny, abychom se
každý den nejlépe v 19 hodin modlili o dary Ducha Svatého pro ně.
▪ V neděli 9. 10. v 16 hod. prosím o setkání na faře zástupce synodálních skupin.
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