PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ

8.00
15. 7. 2018
!8.00 !
15. NEDĚLE
9.30
V MEZIDOBÍ
11.00
16. 7. 2018
(pondělí)

7.00

OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

Olešnice –za 
farníky 
(Celebruje P. Vladimír Sommer)
Černovice– za Josefa a Josefu Pešovy, rodiče, snachu a 3 syny
Rovečné– mše svatá
Kněževes– poutní mše svatá
Památka Panny Marie Karmelské
Olešnice –za živou a † rodinu Moravcovu

17. 7. 2018
(úterý)

Památka bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží
18.00 Hodonín –mše svatá

18. 7. 2018
(středa)

17.00 Vír – mše svatá
18.30 Olešnice –za živou a † rodinu a duše v očistci

19. 7. 2018
(čtvrtek)
20. 7. 2018
(pátek)

Památka sv. Apolináře, biskupa a mučedníka
17.00 Černovice– na poděkování 65 a 70 let života
18.30 Olešnice– za živou a † rodinu Kroupovu, syna, rodiče Fouskovy
a duše v očistci

Památka sv. Vavřince z Brindisi, kněz a učitele církve
21. 7. 2018 8.00 Olešnice–za manžela živou i † rodinu a duše v očistci
(sobota)
11.00 Olešnice– svatba Jany Valachové a Dastina Jamese Giela
!
18.00! Černovice– za farníky
22. 7. 2018
8.00 Olešnice –na úmysl dárce
16. NEDĚLE 9.30 Rovečné– mše svatá
V MEZIDOBÍ 11.00 Majdalenka– poutní mše svatá
▪ Ve čtvrtek v 9.00 zvu černovické především starší děti na brigádu do farního
lesa k odvozu větví po kácení.
▪ Ve čtvrtek nebude v Černovicích obvyklá mše svatá. Na místo ní bude v
Černovicích slavena mše svatá v pátek v 17.00 s novokněžským požehnáním P.
Lukáše Okurky.
▪ V pátek bude celebrovat mši svatou a po ní udělovat své novokněžské
požehnání P. Lukáš Okurka, rodák z Nového Města na Moravě.
▪ Příští neděli nebude v Černovicích mše svatá, ale bude v sobotu v 18.00 s
nedělní platností z důvodu pouti na Majdalence.
▪ Avizovaný kurz pro děvčata “Být sama sebou” se pro malý zájem neuskuteční.
Naplánujeme jej na příští rok a nabídneme i okolním farnostem.
▪ Ve čtvrtek 26.7.2018 budou procházet přes Olešnici poutníci z Fulneku k
Božímu Milosrdenství. Kdo chce finančně přispět na jejich občerstvení, dejte
prosím částku paní Soukalové. Stejně tak se u ní přihlaste, kdo chcete upéct
buchtu.

