
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

18. 9. 2022
25. neděle
v mezidobí

8.00

9.30
11.00

Poděkováním za úrodu
Olešnice – na poděkování za 50 let života s prosbou o Boží
požehnání pro celou rodinu
Rovečné – za rodinu Bartoňovu a Flídrovu
Černovice – za Stanislava Musila, rodiče Musilovy, Pivoňkovy     a
živou i † rodinu

19. 9. 2022
pondělí 7.00

Památka sv. Januária, biskupa a mučedníka
Olešnice – na dobrý úmysl a za Jiřinu Knotkovou

20. 9. 2022
úterý 18.00

Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze a druhů mučedníků
Olešnice – modlitba babiček a dědečků

21. 9. 2022
středa 16.30

18.00

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Vír – bohoslužba slova
Olešnice – za Miroslava Synka a rodiče

22. 9. 2022
čtvrtek 18.00

Památka sv. Mořice a druhů mučedníků
Černovice – za † syna, živou i † rodinu Bušovu a Juračkovu

23. 9. 2022
pátek 18.00

Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Olešnice – za Václava a Ludmilu Štěpánkovy a 2 dcery

24. 9. 2022
sobota (za † rodiče Soukalovy a celou živou rodinu)

25. 9. 2022
26. neděle
v mezidobí

8.00
9.30
11.00

Olešnice – za žijící a zemřelé KDU-ČSL a Orla
Rovečné – za rodinu Dlouhých a Kadlecovu
Černovice – za Aloise a Františku Musilovy, dvě dcery a Boží
ochranu pro živé rodiny

▪ Děkuji všem, kdo jste připravovali dnešní slavnost poděkování za úrodu.

▪ Po páteční mši svaté bude na olešnické faře setkání biřmovanců. Biřmování je
naplánováno na 8. 10. ve 14.00 hodin v Olešnici.

▪ Příští neděli bude s vámi mši svatou slavit Mons. Martin Holík, zakladatel Radia
Proglas.

▪ Naléhavě prosím, abyste se zapojili do úklidu kostela, aby vznikly alespoň tři
skupinky po třech osobách, které se budou střídat.
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