PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ

8.00
20. 5. 2018
9.30
(neděle)
11.00
14.00
21. 5. 2018
(pondělí)

OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

Slavnost Seslání Ducha Svatého
Olešnice – za Vlastislavu Blahovu a živou rodinu
Rovečné– mše svatá
Černovice– za farníky 
– 1. svaté přijímání
Ústup– poutní mše svatá – 
za živé a 
†
farníky a občany z Ústupu

Svátek posvěcení katedrály
7.00 Olešnice –za rodiče Broklovy, prarodiče a přítele

22. 5. 2018
Památka sv. Rity z Cascie, řeholnice
(úterý)
18.00 Hodonín– mše svatá
17.00 Vír– mše svatá
23. 5. 2018
17.50 Olešnice – májová pobožnost
(středa)
18.30 Olešnice– za † Marii Kadlecovou
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
24. 5. 2018
17.20 Černovice – májová pobožnost
(čtvrtek)
18.00 Černovice– za živé a 
†
kněze působící v černovické farnosti
25. 5. 2018 17.50 Olešnice – májová pobožnost
(pátek)
18.30 Olešnice– za rodiče Procházkovy, syna a živou rodinu
26. 5. 2018
(sobota)

Památka sv. Filipa Neriho, kněze
8.00 Olešnice– na poděkování za život, ochranu pro děti a vnuky

8.00 Olešnice – za živou a † rodinu Vernerovu, Kolářovu a Štarhovu s
prosbou o další pomoc
27. 5. 2018
9.30 Rovečné– mše svatá
(neděle)
10.00 Lhota u Olešnice 
–poutní mše svatá – 
za sourozence Šafaříkovy
Slavnost
a duše v očistci 
– (celebruje P. Karel Adamec)
Nejsvětější
11.00 Tasovice– poutní mše svatá
–
za živé a zemřelé farníky z Tasovic
Trojice
a za rodiče Fadrných, Ludmilu a Josefa Zhořovy a přízeň
15.00 Lhota u Olešnice 
– požehnání
▪ Dnes 20.5.2018 je při mši svaté sbírka na charitu.
▪ Dnes odpoledne ve 14 hodin jsme zváni na poutní slavnost do Ústupu.
▪ V pátek nebude setkání misijního klubka ani schůzka ministrantů.
▪ V sobotu 26.5. se naši mladí zúčastní soutěžního setkání “Farnosti bez hranic”
v Kuštátu. Tato akce není určena jen mladým, ale i jejich rodinám a kamarádům.
Podrobnosti jsou na plakátku.
▪ Ve čtvrtek 31. 5. je možné jet na výlet do Vranova nad Dyjí, kde žije a působí
FATYM, který u nás bude konat misie. Bude tam mše svatá, oběd, prohlídka
zámku. Přihlášky u jáhna Ladislava.
▪ Prosím o zvážení registrace na portále diecézního fondu Puls do kterého
farnost přispívá. Má to svoje výhody například mše svatá každý měsíc za
registrované, různé volné vstupy či slevy společné akce pořádané pro členy jako

byl například letos koncert skupiny Spirituál kvintet. Bližší informace jsou na
plakátku na nástěnce, na letáčcích na stolku s tiskovinami nebo je možné se
obrátit na kontaktní osobu, v Olešnici je to Magda Kintrová a v Černovicích
Martin Kalda.
▪ Program poutního zájezdu od pátku 21.9. do neděle 23.9. 2018
Pátek: Vambeřice – kostel Panny Marie královny rodin, v 10 hodin prohlídka a
mše svatá. Poté oběd. Odpoledne prohlídka poutního areálu - Golgota,
Jeruzalém, křížová cesta. Další zastávka Kladsko a návštěva kostelů, které se
vztahují k české historii. Večeře v 19 hodin. Přespání v klášteře na Hoře Matky
Boží v Králíkách.
Sobota – snídaně v 6,30 a 7.00 odjezd do Třebnice. V Třebnici u sv. Hedviky v
10.00 mše svatá, prohlídka kostela, uctění ostatků svaté Hedviky. Ve 12.00 oběd.
Poté přesun do Vratislavi s návštěvou kostelů. Večeře v Králíkách.
Neděle: Králíky – 7.00 mše svatá, 8.00 – snídaně, 8,45 – prohlídka areálu. Poté
odjezd do Neratova – oběd. Při zpáteční cestě domů návštěva P. Zbigniewa
Czendlika v Lanškrouně.
Stále je ještě možné se přihlásit, ale prosíme co nejdříve. Předpokládaná cena za
místo v autobuse, společná jídla, noclehy, vstupy, režii je cca 2000 Kč, děti a
studenti 1000 Kč. Závazné přihlášky se zálohou – dospělí 1000 Kč, dítě nebo
student 500 Kč odevzdávejte u jáhna Ladislava Kince nebo Ludmily Čadkové.

