
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

6. 3. 2022
1. neděle

postní

8.00
9.30
11.00
14.30

Olešnice – za farníky
Rovečné – za Marii a Michala Šimovy a živé a zemřelé z rodiny
Černovice – za Josefa a Helenu Kšicovy, živou a zemřelou rodinu
Olešnice – pobožnost křížové cesty, kterou povedou senioři

7. 3. 2022
pondělí

7.00 Olešnice – na poděkování za dar života

8. 3. 2022
úterý

18.00
18.00

Olešnice – modlitby za vnoučata
Kněževes – mše svatá

9. 3. 2022
středa

16.30
18.00

Vír – mše svatá
Olešnice – za † Františku Vojtovou a živou rodinu

10. 3. 2022
čtvrtek

10.00
18.00

Olešnice - DPS – mše svatá
Černovice – za Františka Ostrého, rodinu Ostrých a Nedomovu

11. 3. 2022
pátek

17.20
18.00

Olešnice – pobožnost křížové cesty
Olešnice – za † Jiřího Škaroupku, za Boží ochranu pro žijící
rodinu a duše v očistci

12. 3. 2022
sobota

8.00

14.00
16.30
17.00

Olešnice  – na poděkování za 70 let života žijící rodinu,
nemocného bratra i sestru a za duše v očistci
Olešnice  –  pohřeb paní Marie Nykodýmové
Rovečné – pobožnost křížové cesty
Rovečné – pobožnost ke svaté Faustyně

13. 3. 2022
2. neděle

postní

8.00

9.30
11.00
14.30

Olešnice – za Elišku Neumannovu, k výročí 20 let od úmrtí a za
celou živou i † rodinu a duše v očistci
Rovečné – za Františka Řehořku, sestru a rodiče
Černovice – za farníky
Olešnice – pobožnost křížové cesty, kterou povedou biřmovanci

▪  Dnes v neděli 6. 3. 2022 je při mších svatých sbírka na pomoc lidem zasaženým
válkou na Ukrajině, kterou odešleme charitě.

▪  Můžete si odnést farní kalendáře na tento rok. Jsou vzadu na stolku.

▪  Ve čtvrtek bude mše svatá na faře.

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

▪  Během svatopostní doby je přede mší svatou na místo modlitby růžence
pobožnost křížové cesty.
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