PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ

OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

10. 7. 2022 8.00 Olešnice – za Aloise Šafaříka a synovce
15. neděle 9.30 Rovečné – za rodinu Zemanovu
v mezidobí 11.00 Černovice – za farníky
11. 7. 2022
pondělí

Svátek sv. Benedikta, opata a patrona Evropy
7.00 Olešnice – za paní Valentovou, syna a duše v očistci

12. 7. 2022
úterý
18.00 Olešnice – modlitby babiček a dědečků za vnoučata
Památka sv. Jindřicha
13. 7. 2022 16.30 Vír – mše svatá
středa
18.00 Olešnice – za rodiče Spohnerovy, sourozence, jejich rodiče a
duše v očistci
14. 7. 2022
Památka bl. Hroznaty, mučedníka
čtvrtek
18.00 Černovice – za rodinu Pešovu a Jančovu
15. 7. 2022
Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
pátek
18.00 Olešnice – za vnoučata a pravnoučata a za duše v očistci
Panny Marie Karmelské
16. 7. 2022 8.00 Olešnice– za † rodiče a sourozence s prosbou o Boží
sobota
požehnání pro živou rodinu a za duše v očistci
18.00 Černovice – za Karla a Bohumíru Blažkovy a živé i † z rodiny
8.00 Olešnice – za Miroslava Synka a rodiče
17. 7. 2022 9.30 Rovečné – za † P. Ladislava Tichého s poděkováním za jeho
16. neděle
kněžskou službu
v mezidobí 11.00 Bystré – za poutníky
18.00 Olešnice – modlitba za tábor se svátostným požehnáním
▪ Toto úterý bude prosebná pouť Nový Jeruzalém od 18.00 hodin v Nedvědici.
▪ Příští neděli 17. 7. půjde procesí na pouť k Panně Marii Karmelské do Bystrého.
Poutníkům požehnám v 8.00 na začátku mše svaté a poté vyjdou směr Bystré.
V 10.20 se k nim mohou připojit, kdo by chtěli jít nebo třeba i jet na kole až od
hartmanické kaple. Cesta má 11 km většinou po silnici, jen úsek od hartmanické
kaple bude po polní cestě. Vedoucím procesí je František Vojta ml.
▪ Příští neděli 17. 7. bude v Prosetíně poutní slavnost patronky kostela sv.
Markéty. Mše svaté budou v 8.00 a 10.00 hodin. Pan farář Rychtecký vás srdečně
zve.
▪ Příští pondělí 18. 7. bude po mši svaté a ranních chválách setkání seniorů s
prezentací Tomáše Kánského z jeho ročního pobytu v misijní škole v Německu.
▪ 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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