
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

13. 11. 2022
33. neděle
v mezidobí

8.00
9.30
11.00

Olešnice – za † rodiče a prarodiče a Boží ochranu pro rodinu
Rovečné – za rodinu Konečných a živé a zemřelé z rodiny
Černovice – za farníky

14. 10. 2022
pondělí

7.00 Olešnice – bohoslužba slova
(za † manželku s prosbou o Boží požehnání pro rodinu)

15. 11. 2022
úterý

Památka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve
(za rodiče Němcovy a 2 syny)

16. 11. 2022
středa

16.30
18.00

Vír – bohoslužba slova
Olešnice – bohoslužba slova (za †-lé Anežku a Miloše Hronkovy
a za Boží ochranu a pomoc pro syna a dceru s rodinou)

17. 11. 2022
čtvrtek 18.00

Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
(za rodinu Glosrovu, Koktavých a Boží požehnání pro živé rodiny)

18. 11. 2022
pátek

18.00

18.30

Posvěcení římských bazilik sv. apoštolů Petra a Pavla
Olešnice – bohoslužba slova
(za †-lé manžela Pavla, bratra, 2 rodiče a za duše v očistci)
Olešnice – modlitba mladých

19. 11. 2022
sobota

8.00 Olešnice – bohoslužba slova (za † syna Zdeňka a celou živou i †
rodinu Halasovu, Stejskalovu a Slezákovu)

20. 11. 2022
34. neděle
v mezidobí

8.00

9.30
11.00
13.00

Slavnost Ježíše Krista Krále
Olešnice – na poděkování za 84 lroků života, pomoc, ochranu a
požehnání a za duše v očistci (při mši sv. křest Pavla Višinky)
Rovečné – za Vladimíru Graciasovou a živé a zemřelé z rodiny
Černovice – za rodiče Fadrných, Josefa a za nemocné
Olešnice – křest Adriána Kozánka

▪ Tento týden budu na exerciciích, proto se prosím v neodkladných záležitostech
obracejte na pana jáhna Kince. Telefon: 606 948 970, e-mail: kinc@biskupstvi.cz .
▪ Dnes 13. 11., o svátku sv. Anežky jste zváni na promítání dokumentárního filmu o
sv. Anežce České do knihovny ve Křtěnově. Film uvede paní senátorka Jaromíra
Vítková. Začátek v 16.00 hodin.
▪ Tento pátek nebude schůzka misijního klubka ani ministrantů. Protože mají děti
prázdniny, nebude ani bohoslužba zaměřená pro děti, ale pro mládež. která bude
mít následně společnou modlitbu v rámci týdne modliteb za mládež.
▪ Všichni mladí od 13 do 20 let jsou zváni na děkanátní setkání mládeže, které se
uskuteční v sobotu 19. 11. v Knínicích. Bližší informace naleznete na plakátku. Je
třeba se přihlásit, a to nejpozději dnes. Setkání bude předcházet také týden
modliteb za mládež, pokaždé na jiném místě a u nás v kostele tato modlitba bude v
pátek 18. 11. od 18.30 hodin.
▪ Příští neděli bude při mši svaté sbírka na katolická media.
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