
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

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

14. 3. 2022
pondělí

7.00 Olešnice – za vnuka a jeho rodinu

15. 3. 2022
úterý 17.00 Křižanov – Prosebná pouť Nový Jeruzalém

16. 3. 2022
středa

16.30
18.00

Vír – bohoslužba slova
Olešnice – za rodiče Vašířovy, syna a celou živou rodinu

17. 3. 2022
čtvrtek

18.00 Černovice – za rodiče Tesařovy, 2 syny, rodiče Kučerovy, syna,
manžele Švecovy a Boží ochranu pro živé rodiny

18. 3. 2022
pátek

17.20
18.00

Olešnice – pobožnost křížové cesty
Olešnice – za živou i † rodinu Kubíčkovu a Bednářovu

19. 3. 2022
sobota 8.00

9.30

Slavnost Svatého Josefa, snoubence Panny Marie
Olešnice  – za 3 Josefy Horáčky a Josefa Reffeka
Černovice –  mše svatá doporučený svátek

20. 3. 2022
3. 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 rodiče Němečkovy s prosbou o Boží ochranu a
pomoc
Černovice – za Františka a Hedviku Pivoňkovy, snachu Marii a
rodinu Douškovu
Olešnice – pobožnost křížové cesty

▪  Mnohokrát děkuji všem, kteří jste minulou neděli přispěli do sbírky na pomoc
lidem zasaženým válkou na Ukrajině, která v Černovicích vynesla 35 045,- Kč.

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

▪  Ve čtvrtek bude mše svatá na faře.

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

▪  Připomínám přihlášeným, že v neděli 27. 3. 2022 pojedeme do Brna na operu
Bohuslava Martinů “Řecké pašije”. Představení začíná v 17.00 hodin. Odjezd
autobusu bude ještě upřesněn.
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