
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

18. 7. 2021
16. neděle v

mezidobí

8.00
9.30
11.00
11.00
18.00

Olešnice – za Miroslava Synka a rodiče
Rovečné – mše svatá
Černovice – za Ludvíka Nedomu, živé a † z rodiny
Kněževes – poutní mše svatá – za živé a † farníky z Kněževsi
Olešnice – modlitba s požehnáním pro farní tábor

19. 7. 2021
pondělí

7.00 Olešnice – za † manžela, sourozence, švagra a za duše v očistci

20. 7. 2021
úterý 18.00

Památka sv. Apolináře, biskupa a mučedníka
Hodonín – mše svatá

21. 7. 2021
středa

16.30
18.00

Památka sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve
Vír – bohoslužba slova
Olešnice – za † Štěpánku Kučírkovou a ochranu Panny Marie pro
děti

22. 7. 2021
čtvrtek 18.00

Svátek sv. Marie Magdalény
Černovice – za Marii Pivoňkovou, manžela Františka a Oldřicha a
za živé z rodiny

23. 7. 2021
pátek 18.00

Svátek sv. Brigity, řeholnice a patronky Evropy
Olešnice – za † Magdu Kintrovou, sestru, rodiče a Boží ochranu pro
rodinu

24. 7. 2021
sobota 11.30

Památka sv. Šarbela Machlúfa, kněze a řeholníka
Olešnice – za nemocnou tetičku Bočkovu a jejího † syna Pepu

25. 7. 2021
17. neděle v

mezidobí

8.00
9.30
11.00

11.00
18.00

Olešnice – za rodinu Navrátilovu
Rovečné – mše svatá
Černovice – za Aloise a Františku Musilovy, 2 dcery a Boží ochranu
pro živé rodiny
Majdalenka – poutní mše svatá
Bukovinka – mše svatá na farním táboře

▪ Z důvodů epidemiologických nařízení je třeba při bohoslužbách dodržovat
rozestupy, mít respirátor a dezinfikovat si ruce. Počet již není jinak omezen, ale
i nadále platí dispens od účasti na nedělní mši svaté.

▪ Během prázdnin je každý čtvrtek od 9.00 do 12.00 hodin otevřená herna v
olešnické orlovně pro všechny maminky s malými dětmi. Více informací na
facebooku maminky farnosti Olešnice.

▪ Ve čtvrtek 22. 7. 2021 v 15.00 hodin  bude společný odjezd na farní tábor z
olešnického náměstí. Po dohodě s vedoucími je také možné děti dovézt do
Bukovinky, kde bude sraz v 16.00 hodin.
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