
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

8. 8. 2021
19. neděle v

mezidobí

6.45

8.00

9.30
11.00

15.00

Poutní slavnost sv. Vavřince v Olešnici
Olešnice – na poděkování za 75 let života a za živou i † rodinu
Synkovu (celebruje P. Tomáš Žižkovský)
Olešnice – za † P. Františka Kšicu a všechny kněze, kteří
působili v naší farnosti (celebruje P. Ladislav Tichý)
Rovečné – mše svatá
Olešnice – za P. Josefa Václava Holase, jeho rodiče, sourozence
a jejich rodiny
Olešnice – svátostné a novokněžské požehnání (P. Milan Werl)

9. 8. 2021
pondělí 7.00

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice
Olešnice – za dar víry pro děti vnoučata

10. 8. 2021
úterý 18.00

Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
Olešnice – mše svatá

11. 8. 2021
středa 16.30

18.00

Památka sv. Kláry, panny
Vír – mše svatá
Olešnice – za dar víry pro rodinu

12. 8. 2021
čtvrtek 18.00

Památka sv. Františky de Chantal, řeholnice
Černovice – za Jana a Annu Leníkusovy, Ludmilu, Josefa a
Františka Culkovy

13. 8. 2021
pátek 18.00

Pam. sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků
Olešnice – za Josefa Halámka, manželku a celou živou i † rodinu

14. 8. 2021
sobota 8.00

11.30

Památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka
Olešnice – za P. Františka Sadílka, rodiče a duše v očistci
Olešnice – svatba Petra Sojky a Terezie Novotné

15. 8. 2021
Slavnost

Nanebevzetí
Panny Marie

8.00
9.30
11.00

Olešnice – za Hedviku Nedělovu, syna Josefa a † rodinu Zítkovu
Rovečné – mše svatá
Hodonín – poutní mše svatá – za živé a † farníky z Hodonína,
rodinu Plíhalovu, Pavelkovu a Konečných

▪ Prosím zájemce o poutní zájezdy, které se v případě zájmu uskuteční v září, aby se
přihlásili nejpozději do zítra 8. 8. 2021 v sakristii u paní Proksové. 1. pouť je plánována 4.
9. 2021 do Sloupu, Vranova a do Bílovic nad Svitavou za P. Pavlem Lazárkem. Jako  2.
pouť se nabízí setkání se svatým otcem Františkem v slovenském Šaštíně 15. 9. 2021
(pouze pro očkované!). A konec září již tradičně patří vícedennímu zájezdu, tentokrát po
stopách sv. Ludmily. Protože sv. Václava je letos v úterý, nabízí se využít prodloužený
víkend a jet na čtyři dny, ale podle zájmu může zvítězit třídenní varianta. Pokud je vám
jedno na kolik dnů pojedete, zapište se prosím na oba seznamy. Podrobnosti budou
sděleny později.
▪ Příští neděli není v Černovicích mše svatá, ale jste zváni do Hodonína na poutní mši
svatou u kaple Nanebevzetí Panny Marie. Sbírka v Hodoníně bude na nové elektronické
ovládání zvonů.
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