Pořad bohoslužeb od neděle 7. listopadu 2010
farnost Olešnice na Moravě

7. 11. Ne

32. v mezidobí
sbírka na opravy
posezení
v KFC Rafael

8. 11. Po
9. 11. Út
10. 11. St
11. 11. Čt
12. 11. Pá
13. 11. So
14. 11. Ne

posvěcení lateránské
baziliky
sv. Lva Velikého
rekolekce Olešnice
sv. Martina
sv. Josafata
sv. Anežky České
setkání katechetů
33. v mezidobí
den Bible

8,00 za farnost
za † rodiče Palinkovy, Peterkovy a
živou rodinu;
11,00
na poděkování za 90 a 70 roků života
a požehnání pro celou rodinu
14,00 modlitba růžence za nemocné
16,30 adorace – senioři
17,30 bohoslužba slova

17,30 za rodinu Novotnou a duše v očistci
mše sv. Rovečné
15,30
za živé a † kněze a farníky
17,30 za † Jana Haupta, jeho rodiče a bratra
8,00 bohoslužba slova
diecézní setkání katechetů - Brno
8,00 za † Josefa Čupra, syna a dvoje rodiče
11,00 za farnost; za maminku a celou rodinu

 Sbírka – dnešní Ne je věnována na probíhající opravy ve farnosti.
 Hroby – děkuji za starostlivou péči o kněžské hroby na hřbitově.
 Sbírka na misie – se vybralo 14.269 Kč. Na misijním jarmarku 14.845 Kč
a za misijní kalendáře 4.000 Kč. Celkem odesíláme na misie 33.114 Kč.
 Chrámový sbor – v So v 18 h bude nácvik zpěvů z Taize na ekumenickou
večerní bohoslužbu (27.11. v 17 h).
 Rekolekce – kněží boskovického děkanátu bude ve Čt v Olešnici.
 Setkání mládeže – setkání školní mládeže boskovického děkanátu se
uskuteční 20.11. Přihlašovat se můžete na arch papíru na bočním oltáři.
 Silvestr – nabídka prožít letošní Silvestr v Medžugoriji. Termín je od 27.
prosince do 3. ledna, zájemci ať se přihlašují do 21. listopadu u Františka
Ostrého ml. Další informace jsou na plakátku na nástěnce.
 MAS Boskovicko Plus – naše farnost uspěla v dotační výzvě MAS
Boskovicko Plus Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova s projektem
„Stavební úpravy fary a vytvoření depozita starých liturgických předmětů“.
Podařilo se získat dotaci 2.000.000 Kč., spoluúčast farnosti tvoří 10%.
Dále dotaci získala obec Crhov na rekonstrukci kapličky,
obec Lhota na odvodnění a zabezpečení kaple, revitalizaci památných lip
a město Olešnice na rekonstrukci historických hřbitovních zdí.

