
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

3. 7. 2022
14. neděle v

mezidobí

8.00
9.30
11.00

Olešnice – za farníky
Rovečné – za rodinu Špačkovu a Vaverkovu
Černovice – za Antonína Jílka, rodiče Kudláčkovy, Jílkovy a
Boží požehnání pro živou rodinu

4. 7. 2022
pondělí 7.00

Památka sv. Prokopa, opata
Olešnice – bohoslužba slova

5. 7. 2022
úterý 8.00

9.00
11.00

Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů
Evropy a hlavních patronů Moravy
Olešnice – mše svatá doporučený svátek
Černovice – bohoslužba slova
Crhov – poutní mše svatá – za živé i † farníky z Crhova

6. 7. 2022
středa

16.30
18.00

Památka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice
Vír – mše svatá
Olešnice – za † manžela Pavla Šuteru 2 rodiče, bratra, dar
zdraví a Boží požehnání

7. 7. 2022
čtvrtek

10.00
18.00

Olešnice DPS – mše svatá
Černovice – za Marii Pivoňkovou, manžela Františka a Oldřicha
a za živé z rodiny

8. 7. 2022
pátek 18.00 Olešnice – za Josefa Věstínského a rodiče

9. 7. 2022
sobota

8.00

18.00

Olešnice  – za děti, vnoučata a pravnoučata s prosbou o Boží
ochranu
Rovečné – pobožnost ke sv. Faustyně

10. 7. 2022
15. neděle v

mezidobí

8.00
9.30
11.00

Olešnice – za Aloise Šafaříka a synovce
Rovečné – za rodinu Zemanovu
Černovice – za farníky

▪ Děkuji vám, kdo jste ve čtvrtek připravovali táborák na farním dvoře na závěr
školního roku a na zahájení prázdnin.

▪ O slavnosti sv. Cyrila a Metoděje bude bohoslužba slova v 9.00 hodin. Tento
den bychom neměli chybět na bohoslužbě, protože se jedná o doporučený
svátek.

▪ Prosím vás o pomoc v zajištění úklidu kostela, aby to neleželo jen na paní
Proksové a Glosrové. Bylo by třeba, aby vznikly alespoň čtyři skupiny po třech
lidech, kteří by se po týdnech střídali v úklidu a případně i v květinové výzdobě.
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