PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ
8.00
17. 10. 2021
Misijní
9.30
neděle
11.00

OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

Olešnice – na poděkování za 60 let manželství s prosbou o Boží
požehnání
Rovečné – mše svatá
Černovice – za rodinu Němcovu

Svátek sv. Lukáše, evangelisty
18. 10. 2021 7.00 Olešnice – za Annu Cvečkovou sourozence a duše v očistci
pondělí
15.00 Olešnice – zádušní mše sv. s posledním rozloučením s panem
Josefem Petrželkou
19. 10. 2021
úterý

Památka sv. Pavla od Kříže, kněze

20. 10. 2021 16.30 Vír – mše svatá
středa
18.00 Olešnice – za paní Blažkovou
Památka bl. Karla Rakouského
21. 10. 2021
18.00 Černovice – za rodinu Proksovu, Grošofovu a manžele
čtvrtek
Hančíkovy
22. 10. 2021
Památka sv. Jana Pavla II., papeže
pátek
18.00 Olešnice – za † Annu a Františka Bílkovy a živou rodinu
23. 10. 2021
Památka sv. Jana Kapistránského, kněze
sobota
8.00 Olešnice – za děti a jejich rodiny
8.00 Olešnice – za rodiče Procházkovy, Bednářovy a prarodiče
24. 10. 2021
9.30 Rovečné – mše svatá
30. neděle
11.00 Černovice – za Jaroslava Buše, živou a † rodinu Bušovu,
v mezidobí
Juračkovu a † Pavla Ostrého
▪ Dnešní neděli je při mši svaté sbírka na misie. Přispět je možné také po mši
svaté nákupem při misijním jarmarku a misijní kavárně.
▪ Dnes v neděli 17. října 2021 probíhá v diecézích celého světa zahájení
dvouletého synodálního procesu. V brněnské katedrále sv. Petra a Pavla bude
slavnostní mše svatá slavena v 16.00 hodin, kam jsme všichni srdečně zváni.
Bohoslužbu lze také sledovat přes kanál katedrála Petrov na youtube.com.
▪ V pátek jsou zváni kluci na setkání ministrantů a děvčata do misijního klubka.
Pozvání platí pro všechny školní děti. Začátek je v 15.30 hodin.
▪ V pátek po mši svaté od 18.45 hodin bude na faře setkání biřmovanců.
▪ Prosím zájemce o představení opery Řecké pašije od Bohuslava Martinů, které
se uskuteční 27. 3. 2022 od 19.00 hodin v Janáčkově divadle v Brně, aby se do 25.
10. 2021 zapsali na bočním oltáři. Prosím vyplňujte i telefon a hlavně, zda máte
nějakou slevu například senior, student atd. Někteří máte už zaplacené vstupenky
od zrušeného představení. Je však třeba se znovu přihlásit a zaplacená částka
bude zohledněna podle aktuální ceny, která je bez slevy 550,- Kč.
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