
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

29. 8. 2021
22. neděle v

mezidobí

8.00
9.30
11.00

Olešnice – za Alenu Sadílkovu, dvoje rodiče a živou i † přízeň
Rovečné – mše svatá
Černovice – za Josefa Jílka, rodiče, dva bratry a dvě sestry

30. 8. 2021
pondělí

7.00 Olešnice – bohoslužba slova

31. 8. 2021
úterý 18.00 Kněževes – mše svatá

1. 9. 2021
středa

16.30
18.00

Vír – bohoslužba slova
Olešnice – na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží
ochranu pro celou rodinu

2. 9. 2021
čtvrtek

18.00 Černovice – za školní děti a jejich učitele s prosbou o dary
Ducha Svatého

3. 9. 2021
pátek

18.00

18.00

Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
Olešnice – za Josefa Stejskala dvoje rodiče, bratra, duše v
očistci      a živou rodinu
Černovice – bohoslužba slova 1. pátek v měsíci

4. 9. 2021
sobota

Poutní zájezd
(za manžele Laurenčíkovy) 1. sobota v měsíci

5. 9. 2021
23. neděle v

mezidobí

8.00
9.30
11.00

Olešnice – za farníky
Rovečné – mše svatá
Černovice – za rodinu Kaldovu, Musilovu, Helenu a Josefa
Halasovy

▪ Na 1. pátek v měsíci bude po mši svaté obvyklá prvopáteční pobožnost a do
20.00 hodin Nikodémova noc, tedy příležitost k tiché adoraci, svátosti smíření
nebo duchovnímu rozhovoru.

▪ Tento pátek na závěr mše svaté bude žehnání školních aktovek. Děti prosím, aby
si je k požehnání přinesly.

▪ V sobotu 4. 9. 2021 se uskuteční poutní zájezd do Sloupu a Vranova. Dále za
otcem Pavlem Lazárkem do Adamova, Bílovic nad Svitavou, Babic nad Svitavou.
Zakončení ve Křtinách. Odjezd z Olešnice bude v 8.00 a předpokládaný návrat
domů v 18.00 hodin.

▪ Sobotní intenci mše svaté odsloužím v 11.00 hodin na Vranově u Brna.

▪ V sobotu 4. 9. 2021 bude v 18.00 hodin u kapličky na Veselce mše svatá. Mše
svatá je s nedělní platností.

▪ Ve středu 8. 9. 2021 v 19.00 bude setkání ekonomické a pastorační rady farnosti.
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