
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

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

25. 7. 2022
pondělí 7.00

Svátek sv. Jakuba, apoštola
Olešnice – na poděkování za 25 let společného života s prosbou
o Boží požehnání do dalších let

26. 7. 2022
úterý

Památka sv. Jáchyma a Anny rodičů Panny Marie
Hodonín – mše svatá

27. 7. 2022
středa

16.30
18.00

Památka sv. Gorazda a druhů
Vír – poutní bohoslužba
Olešnice – bohoslužba slova
(za Františka Sitaře, bratra, rodiče a duše v očistci)

28. 7. 2022
čtvrtek

18.00 Černovice – za Gabrielu Králíkovou, Marii Stejskalovou a Lýdii
Ferancovou

29. 7. 2022
pátek 14.30

Památka sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve
Olešnice – pohřeb Heleny Petrželkové

30. 7. 2022
sobota 8.00

Památka sv. Marty, Marie a Lazara
Olešnice  – za Annu a Augustina Fadrných, 2 rodiče a
sourozence

31. 7. 2022
18. neděle v

mezidobí

8.00
9.30
11.00

Olešnice – za † manžela 2 rodiče, sestru a švagra
Rovečné – za rodiče Zemanovy, syna, snachu a jejich syna Petra
Černovice – za rodinu Plíhalovu, Pavelkovu a Konečných

▪ Mnohokrát děkuji chlapům, kteří zajistili další dřevo do zásoby pro faru. Děkuji
panu Jílkovi, který vše inicioval a dále panům: Spohnerovi, Humpolíčkovi,
Bušovi, Proksovi, Glosrovi a Kamilovi Doležalovi. Taky děkuji panu kostelníkovi a
panu Čepičkovi za opravu kostelní lavice. Ať vám to Pán Bůh oplatí svoji milostí.

▪ Dnes 24. 7. je světový den prarodičů a seniorů. Senioři mohou získat odpustky
za obvyklých podmínek, a ostatní, když k tomu vykonají návštěvu u seniorů.

▪ Ve středu pojedu za dětmi na farní tábor. Pokud jim chcete poslat poštu, můžete
ji vhazovat do schránky ve vratech olešnické fary a pokud jim chcete poslat
balíček, můžete jej přivézt v úterý do Hodonína na mši svatou nebo mezi 19.30 až
20.00 na faru do Olešnice. Případně ještě ve středu mezi 7.30 až 8.00 hodin.

▪ Ve dnech 23. až 25. 9. 2022 se uskuteční, dáli Pán Bůh, poutní zájezd na
Slovensko. Pro zajištění ubytování je nutné se přihlásit co nejdříve, nejpozději v
neděli 7. 8. 2022. Zájemci si mohou vzít lístek s bližšími informacemi v sakristii.
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