PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ

OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

8.00 Olešnice – za nedožitých 80 let Ladislava Petrželky, švagra
Jaroslava a živou i † rodinu a na úmysl dárce
26. 6. 2022
9.30 Rovečné – za Jiřího Kršku a živé i † z rodiny
13. neděle
11.00 Černovice – poutní mše svatá ke cti Narození sv. Jana Křtitele
v mezidobí
za rodiče Jílkovy, 2 syny, snachu, 2 zetě, rodiče Brackovy,
2 syny, Josefa Kubíčka, rodiče a za nemocné
27. 6. 2022
Památka sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve
pondělí
7.00 Olešnice – za nemocného bratra
28. 6. 2022
úterý

Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
29. 6. 2022
16.30 Vír – bohoslužba slova
středa
18.00 Olešnice – bohoslužba slova
15.00 Olešnice – pohřeb pana Aloise Synka
30. 6. 2022
18.00 Černovice – za rodiče Doležalovy, syna a Boží ochranu pro
čtvrtek
živou rodinu
16.00
1. 7. 2022 16.00
pátek
18.00
18.00
2. 7. 2022
sobota

Rovečné – bohoslužba slova
1. pátek v měsíci
Olešnice – mše svatá pro mládež
Olešnice – za † Pavla Bílka, jeho děti a vnuky
Černovice – bohoslužba slova

8.00 Olešnice– za Jindřicha Musila, sourozence a rodiče
8.30 Černovice – bohoslužba slova
1. sobota v měsíci
12.00 Olešnice– svatba Jana Vybíhala a Anny Vojtové

8.00 Olešnice – za farníky
3. 7. 2022
9.30 Rovečné – za rodinu Špačkovu a Vaverkovu
14. neděle
11.00 Černovice – za Antonína Jílka, rodiče Kudláčkovy, Jílkovy a Boží
v mezidobí
požehnání pro živou rodinu
▪ V den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla 29. června 2022 při
pontifikální mši svaté v 16.00 hodin nově jmenovaný 14. diecézní biskup
brněnský Mons. Pavel Konzbul kanonicky převezme vedení diecéze. Emeritní
biskup a apoštolský administrátor sede vacante Vojtěch Cikrle při této
příležitosti poděkuje za dvaatřicet let ve službě diecézního biskupa.
Všichni jste na tuto bohoslužbu srdečně zváni. Ti, kteří nemohou přijet osobně,
mohou využít přímého přenosu v televizi Noe nebo v Radiu Proglas.
▪ V pátek od 16.00 hodin bude mše svatá pro mladé, které tímto také zvu a
vybízím, aby přišli se modlit a setkat se s mladými z Belgie v čele s otcem
Emanuelem, který zde už před několika lety byl a bude pro vás sloužit mši
svatou. Hned po mši svaté bude také beseda s našimi hosty. Chci vás také
poprosit o pomoc s ubytováním těchto mladých lidí na dvě noci ze čtvrtka na
pátek a z pátku na sobotu. Prosím, abyste se s nabídkou ubytování obraceli na
Markétu Kánskou mobil: 734 467 417.

▪ V pátek po mši svaté v 18.00 bude obvyklá prvopáteční pobožnost a
Nikodémova noc do 20.00 hodin.
▪ Tento týden budu navštěvovat nemocné.
▪ Prosím ty, kteří se přihlásili na celostátní setkání mládeže v Hradci Králové, aby
se u mě přihlásili o příspěvek na toto setkání.

Foto Stanislava Knotka ze svatovavřinecké pouti v Olešnici 9. 8. 2020.
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