
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

30. 1. 2022
4. neděle

v mezidobí

8.00

9.30
11.00

Olešnice – za † Marii, Josefa a syna Josefa, s prosbou o Boží
požehnání pro celou živou rodinu Čuprovu
Rovečné – mše svatá
Černovice – za rodiče Plíhalovy, syna a vnuka Rostislava

31. 1. 2022
pondělí 7.00

Památka sv. Jana Boska, kněze
Olešnice – na poděkování za 70 let života, za žijící rodinu a duše
v očistci

1. 2. 2022
úterý

2. 2. 2022
středa 16.30

18.00

Svátek Uvedení Páně do chrámu
Vír – mše svatá
Olešnice – za † Marii Flašarovou a celou rodinu

3. 2. 2022
čtvrtek 18.00

Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
Černovice – za rodiče Jílkovy, 2 syny, snachu, 2 zetě, rodiče
Brackovy, 2 syny, Josefa Kubíčka a za nemocné

4. 2. 2022
pátek

16.00
18.00
18.00

Rovečné – bohoslužba slova 1. pátek v měsíci
Černovice – bohoslužba slova
Olešnice – za rodiče Skřivánkovy, syna a duše v očistci

5. 2. 2022
sobota

8.00
8.30

Památka sv. Agáty, panny a mučednice 1. sobota v měsíci
Olešnice   – za Miroslava Doskočila a Boží ochranu pro celou
rodinu
Černovice – bohoslužba slova

6. 2. 2022
5. neděle

v mezidobí

8.00
9.30
11.00

Olešnice – za farníky
Rovečné – mše svatá
Černovice – za Oldřicha Pivoňku, manželku Anežku a Marii, syny
Oldřicha, Josefa a živé z rodiny

▪ Prosím všechny ty, kteří se chtějí zapojit do synodální skupinky v naší farnosti,
aby se zapsali do seznamu, který je v zadu v kostele na nástěnce. Informační
schůzka, a tedy i 1. setkání se uskuteční tento čtvrtek po mši svaté na faře.

▪  Ve čtvrtek budeme v Černovicích slavit při mši svaté svátek Uvedení Páně do
chrámu, a proto si můžete přinést svíce k požehnání. Po mši svaté bude také
svatoblažejské požehnání.

▪  Ve čtvrtek, v pátek i v sobotu budou bohoslužby na faře.

▪ V pátek budou mít po mši svaté od 19.00 hodin na olešnické faře setkání
biřmovanci.
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