
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

25. 9. 2022
26. neděle
v mezidobí

8.00
9.30
11.00

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

26. 9. 2022
pondělí

7.00
14.30

Památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
Olešnice – za Jindřicha Musila, rodiče, sourozence a švagra Víťu
Černovice – adorační den – na zakončení mše svata – za rodinu
Proksovu, Grošovovu a manžele Hančikovy

27. 9. 2022
úterý 18.00

18.00

Památka sv. Vincence z Pauly, kněze
Hodonín – mše svatá
Olešnice – modlitby prarodičů

28. 9. 2022
středa 16.30

18.00

Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého
národa doporučený svátek
Vír – mše svatá
Olešnice – za Josefa Doskočila, Františku Doskočilovou, syna
Josefa a za celou živou i † rodinu

29. 9. 2022
čtvrtek 18.00

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Černovice – za † syna, živou i † rodinu Bušovu a Juračkovu

30. 9. 2022
pátek 18.00

Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Olešnice – za † Jiřího Girgle

1. 10. 2022
sobota 8.00

8.30

Památka sv. Terezie z Lisieux, panny a učitelky církve
Olešnice – za rodiče Bulákovy a živou rodinu
Černovice – bohoslužba slova 1. sobota v měsíci

2. 10. 2022
27. neděle
v mezidobí

8.00
9.30
11.00

Olešnice – za farníky
Rovečné – za syna Vladimíra Podlipného
Černovice – na poděkování za dožitá léta a živou i † rodinu
Jílkovu

▪ Děkuji mnohokrát otci Mons. Martinu Holíkovi za slavení mše svaté.

▪ Zítra v pondělí 26. 9. máme v naší farnosti adorační den a den vzájemných
modliteb s bohoslovci. Výstav Nejsvětější Svátosti začne v 11.00 hodin a bude
do mše svaté. Prosím, abyste si rozdělili čas pro tichou adoraci a přišli na mši
svatou ve 14.30, po které bude svátostné požehnání s modlitbou za bohoslovce.

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

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