
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

6. 2. 2022
5. neděle

v mezidobí

8.00
9.30
11.00

Olešnice – za farníky
Rovečné – za Ladislava Dlouhého a živé i † z rodiny
Černovice – za Oldřicha Pivoňku a manželku

7. 2. 2022
pondělí

7.00
14.30

Olešnice – za Annu Fadrnou, manžela, syna a dceru
Černovice – pohřeb paní Miroslavy Nedomové

8. 2. 2022
úterý 18.00

Památka sv. Josefiny Bakhity, panny
Olešnice – modlitby babiček a dědečků za vnoučata

9. 2. 2022
středa

16.30
18.00

Vír – bohoslužba slova
Olešnice – na poděkování za dar zdraví s prosbou o Boží
požehnání a dar zdraví pro celou rodinu

10. 2. 2022
čtvrtek 17.00

Památka sv. Scholastiky, panny
Bedřichov u Lysic – za Františka Prokse a živou i † rodinu

11. 2. 2022
pátek 18.00

Památka Panny Marie Lurdské
Olešnice – za rodiče Horáčkovy, sourozence, jejich rodiče a za
duše v očistci

12. 2. 2022
sobota

8.00
17.00

Olešnice   – za rodiče Krupařovy, syna a živou rodinu
Rovečné – pobožnost ke sv. Faustyně

13. 2. 2022
6. neděle

v mezidobí

8.00

9.30
11.00

Olešnice – za syna, † manžela a duše v očistci s prosbou o Boží
požehnání a ochranu pro celou rodinu
Rovečné – za manžele Bělehrádkovy a živé i † z rodiny
Černovice – za farníky

▪  Ve čtvrtek nebude v Černovicích mše svatá, ale zvu vás do Bedřichova kde
bude od 17. hodin pouť Nový Jeruzalém.
▪   V pátek v 18.00 začíná mší svatou v Osové Bítýšce program biřmovancům.
Víkendový pobyt uhradí farnost a cesta je ve vlastní režii. Pokud by měl někdo
problém s dopravou, ať se obrátí na otce Tomáš.
▪   Svátost Pomazání nemocných se bude letos udělovat při nedělních mších
svatých 20. 2. 2022.
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http://olesnice.katolik.cz/
https://farnostcernovice.cz/
mailto:cernovice@dieceze.cz

