
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

17. 7. 2022
16. neděle v

mezidobí

8.00
9.30

11.00
18.00

Olešnice – za Miroslava Synka a rodiče
Rovečné – za † P. Ladislava Tichého s poděkováním za jeho
kněžskou službu
Bystré – za poutníky
Olešnice – modlitba za tábor se svátostným požehnáním

18. 7. 2022
pondělí

7.00 Olešnice – za Ludmilu Šafaříkovou

19. 7. 2022
úterý

20. 7. 2022
středa 18.00

Památka sv. Apolináře, biskupa a mučedníka
Olešnice – za rodiče Strakovy a Šašinkovy a † bratra Zdeňka

21. 7. 2022
čtvrtek 18.00

Památka sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve
Černovice – na poděkování za 90 let života s prosbou o další
Boží pomoc

22. 7. 2022
pátek 18.00

Svátek sv. Marie Magdalény
Olešnice – za † Magdu Kintrovou, sestru a rodiče

23. 7. 2022
sobota

8.00
11.00
17.00

Svátek sv. Brigity, řeholnice, patrona Evropy
Olešnice  – za Štěpánku Kučírkovou
Černovice – křest Josefa Káni
Kněževes – poutní mše svatá ke cti sv. Marie Magdalény – za
živé a † farníky z Kněževse

24. 7. 2022
17. neděle v

mezidobí

8.00
9.30
11.00

Olešnice – za dožitých 45 let a Boží požehnání pro živou rodinu
Rovečné – za Milenu Kopeckou a živé a † z rodiny
Černovice – za rodiče Humpolíčkovy, syna Jaromíra a snachu
Jindru

▪ V neděli 17. 7. 2022 v Černovicích není mše svatá. Pokud jste nevyužili mši
svatou v sobotu večer s nedělní platností, můžete se zúčastnit poutní mše svaté
v Prosetíně v 8.00 a nebo v 10.00 hodin.

▪ Ve čtvrtek 21. 7. 2022 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.

▪ Prosím ty, kteří se přihlásili na celostátní setkání mládeže v Hradci Králové, aby
se u mě přihlásili o příspěvek na toto setkání.

▪ 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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