
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

3. 7. 2022
14. neděle
v mezidobí

8.00
9.30
11.00

Olešnice – za farníky
Rovečné – za rodinu Špačkovu a Vaverkovu
Černovice – za Antonína Jílka, rodiče Kudláčkovy, Jílkovy a Boží
požehnání pro živou rodinu

4. 7. 2022
pondělí 7.00

Památka sv. Prokopa, opata
Olešnice – bohoslužba slova

5. 7. 2022
úterý

8.00
9.00
11.00

Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů
Evropy a hlavních patronů Moravy
Olešnice – mše svatá doporučený svátek
Černovice – bohoslužba slova
Crhov – poutní mše svatá – za živé i † farníky z Crhova

6. 7. 2022
středa

16.30
18.00

Památka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice
Vír – mše svatá
Olešnice – za † manžela Pavla Šuteru 2 rodiče, bratra, dar
zdraví a Boží požehnání

7. 7. 2022
čtvrtek

10.00
18.00

Olešnice DPS – mše svatá
Černovice – za Marii Pivoňkovou, manžela Františka a Oldřicha
a za živé z rodiny

8. 7. 2022
pátek 18.00 Olešnice – za Josefa Věstínského a rodiče

9. 7. 2022
sobota

8.00

18.00

Olešnice  – za děti, vnoučata a pravnoučata s prosbou o Boží
ochranu
Rovečné – pobožnost ke sv. Faustyně

10. 7. 2022
15. neděle
v mezidobí

8.00
9.30
11.00

Olešnice – za Aloise Šafaříka a synovce
Rovečné – za rodinu Zemanovu
Černovice – za farníky

▪ Děkuji vám, kdo jste ubytovali mladé lidi ze zahraničí, kteří nás navštívili s
otcem Emanuelem z Belgie.
▪ V pondělí by mělo být setkání seniorů, ale odkládá se až na 18. 7., kdy si pro
nás připravil prezentaci Tomáš Kánský ze svého ročního pobytu v misijní škole v
Německu.
▪ V letošním roce nebudeme schopni pořídit nový zvon, jak bylo původně
plánováno, z důvodu nedostatku peněžních prostředků. Na účtu máme asi
polovinu potřebné částky na pořízení a musíme také myslet na vyšší částky za
energie a nutné opravy. Všechny vaše dary na zvon budou drženy na tento účel
třeba do příštího roku nebo až do doby, kdy si to bude farnost moci dovolit. Za
vaše dary upřímně děkuji. Kéž vám je sám Pán odplatí.
▪ Prosím ty, kteří se přihlásili na celostátní setkání mládeže v Hradci Králové, aby
se u mě přihlásili o příspěvek na toto setkání.
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