
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

19. 6. 2022
neděle

8.00
10.30
16.00

Slavnost Těla a Krve Páně
Olešnice – za Ludmilu a Františka Cvrkalovy
Rovečné – poutní mše svatá – za Martina Člupka
Černovice – za rodiče Pešovy, 2 syny, rodiče Kučerovy, syna
a Boží požehnání pro živé rodiny

20. 6. 2022
pondělí

7.00 Olešnice – za † manželku a požehnání pro živou rodinu

21. 6. 2022
úterý 18.00

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Hodonín – mše svatá

22. 6. 2022
středa

16.30
18.00

Památka sv. Jana Fishera, biskupa a Tomáše Mora,
mučedníků
Vír – mše svatá
Olešnice – na poděkování za dar života s prosbou o Boží
požehnání a ochranu Panny Marie

23. 6. 2022
čtvrtek

18.00 Černovice – na poděkování za 30 let společného života a Boží
ochranu pro děti

24. 6. 2022
pátek 18.00

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Olešnice – na úmysl dárce

25. 6. 2022
sobota

8.00
18.00

Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
Olešnice  – za dary Ducha Svatého pro celou rodinu
Křtěnov  – poutní mše svatá ke cti sv. Petra a Pavla, apoštolů
za živé a † farníky ze Křtěnova

26. 6. 2022
13. neděle v

mezidobí

8.00

9.30
11.00

Poutní slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Olešnice – za nedožitých 80 let Ladislava Petrželky, švagra
Jaroslava a živou i † rodinu a na úmysl dárce
Rovečné – za Jiřího Kršku a živé i † z rodiny
Černovice – za rodiče Jílkovy, 2 syny, snachu, 2 zetě, rodiče
Brackovy, 2 syny, Josefa Kubíčka, rodiče a za nemocné

▪ Děkuji všem, kdo jste připravovali Boží Tělo. Díky zvláště ženám a panu
kostelníkovi za nachystání oltářů. Ale děkuji i maminkám, které vypravili
družičky i družičkám samotným, ministrantům, Elišce za hraní a zpěv. Všem vám
děkuji za důstojnou eucharistickou slavnost.

▪ V pátek po mši svaté bude na olešnické faře tzv. Otvírák, tedy společenství
mládeže. Mladí, zvláště pak biřmovanci, jsou srdečně zváni.

▪ V sobotu bude ve Křtěnově na hřišti poutní mše svatá s nedělní platností.
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