Pořad bohoslužeb od neděle 25. července 2010
farnost Olešnice na Moravě
25. 7. Ne

17. v mezidobí
pouť Vír
pouť Majdalenka

26. 7. Po

sv. Jáchyma a Anny

27. 7.
28. 7.
29. 7.
30. 7.
31. 7.

sv. Gorazda a druhů

Út
St
Čt
Pá
So

1. 8. Ne

sv. Marty
kostel sv. Vavřince
sv. Ignáce z Loyoly
18. v mezidobí
sbírka na opravy

8,00 na poděkování za 85 let života
!9,30 pouť Vír
!11,00 pouť Majdalenka
za † Anežku Novotnou, manžela,
18,30
dceru a dva syny
bohoslužba slova
mše sv. poutníků k Božímu milosrdenství
pohřeb paní Bohuslavy Koukolové
za Františka a Ludmilu Cvrkalovy
za † manžela a duše v očistci
za † Františka Janču, rodiče a rodiče
11,00
Hlaváčkovy

18,30
!11,00
!15,00
8,00
8,00

 Střecha – velké poděkování patří všem obětavým farníkům, kteří během
Po a Út pomohli sundat střechu a vazbu nad komunitním centrem farnosti.
 Brigády – v Po od 15 h prosím o pomoc při vykopávání základu pro komín.
 Pobyt rodin – od St do Ne proběhl za účasti 42 členů farních rodin pobyt
v Sobotíně, děkuji všem organizátorům za velmi zdařilou a pěknou farní
rodinou rekreaci.
 Farní tábor – v termínu od 29.7. do 6.8.2010 na tábořišti v Moravském krasu
v blízkosti obce Bukovinky je připraven pro děti farní tábor.
 Italové – při letošní svatovavřinecké pouti k nám zavítá italská mládež
z Vicenci. Přijedou v So navečer, bude následovat společná večeře, posezení
na orlovně a návštěva muzea veteránů. V Ne se zúčastní italské mše sv.
v 8 h. Po mši sv. bude následovat rozloučení a odjezd. Prosím rodiny, které
mohou nabídnou možnost ubytování pro těchto 45 mládežníků, aby se
zapsali do příští Ne na arch papíru u bočního oltáře.
 Cyklotour – tři dny na kolech podél přehrady Víru a řeky Svratky pro mládež
od 11. let v termínu 10. –12. 8. s ubytováním ve Štěpánově nad Svratkou.
Přihlašovat se můžete do Ne 8. 8. u Víti Sobotky, tel.: 607 861 249.
Na vaši hojnou účast se těší váš farář.
 Boskovice – Římskokatolická farnost Boskovice oznamuje, že od 1. srpna
tohoto roku nebude v Boskovicích nedělní večerní mše sv. v 18.00 hod.
 Sbírka – příští neděli bude sbírka na potřeby oprav ve farnosti.

