
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

24. 10. 2021
Misijní
neděle

8.00
9.30
11.00

Olešnice – za rodiče Procházkovy, Bednářovy a prarodiče
Rovečné – mše svatá
Černovice – za Jaroslava Buše, živou a † rodinu Bušovu,
Juračkovu a † Pavla Ostrého

25. 10. 2021
pondělí

7.00 Olešnice – za † Marii Kadlecovou a duše v očistci

26. 10. 2021
úterý 18.00 Hodonín – mše svatá

27. 10. 2021
středa

16.30
18.00

Vír – mše svatá
Olešnice – za Jindřicha Musila, sourozence a rodiče

28. 10. 2021
čtvrtek

8.00
18.00

Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Olešnice – mše svatá
Černovice – za rodiče Pešovy, 2 syny, rodiče Kučerovy, syna,
rodinu Peterkovu a Boží požehnání pro živé rodiny

29. 10. 2021
pátek 18.00

Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice
Olešnice – za † Magdu Kintrovou, živou i † rodinu Kintrovu
a Marii Skyvovou

30. 10. 2021
sobota 8.00

Památka sv. Jana Kapistránského, kněze
Olešnice – za Josefa Fadrného a duše v očistci

31. 10. 2021 
Výročí

posvěcení
kostela

8.00
9.30
11.00

Olešnice – za Miroslava Synka a rodiče
Rovečné – mše svatá
Černovice – za Antonína a Františku Kaldovy, Zdeňka Malého
a živé rodiny

▪ Dnes je misijní neděle, proto sbírka je na misie. Po mši svaté je možné přispět
i koupí misijního koláče.
▪ V pátek po mši svaté od 18.45 hodin bude v Olešnici na faře setkání biřmovanců.
▪ Upozorňuji na změnu času z letního na zimní, která proběhne v noci ze soboty
na neděli, kdy budeme spát o hodinu déle.
▪ Příští neděli zde bude s vámi slavit mši svatou P. Jiří Brtník, farář z Letovic a v
promluvě se bude věnovat probíhající synodě v celé církvi.
▪ Prosím zájemce o představení opery Řecké pašije od Bohuslava Martinů, které
se uskuteční 27. 3. 2022 od 17.00 hodin v Janáčkově divadle v Brně, aby se ještě
během dneška, tedy 25. 10. 2021., přihlásili paní Proksové. Nahlašujte i případný
nárok na slevu jako je například senior či student. Cena beze slevy je 550,- Kč.
▪ Vzadu u vchodu do kostela jsou ke koupi stolní kalendáře na příští rok 2022.
▪ Od 25. 10. lze na hřbitovech modlitbou za zemřelé získávat plnomocné odpustky
pro duše v očistci. Podmínky jsou na nástěnce.
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