
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

17. 7. 2022
16. neděle
v mezidobí

8.00
9.30

11.00
18.00

Olešnice – za Miroslava Synka a rodiče
Rovečné – za † P. Ladislava Tichého s poděkováním za jeho
kněžskou službu
Bystré – za poutníky
Olešnice – modlitba za tábor se svátostným požehnáním

18. 7. 2022
pondělí

7.00 Olešnice – za Ludmilu Šafaříkovou

19. 7. 2022
úterý

20. 7. 2022
středa 18.00

Památka sv. Apolináře, biskupa a mučedníka
Olešnice – za rodiče Strakovy a Šašinkovy a † bratra Zdeňka

21. 7. 2022
čtvrtek 18.00

Památka sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve
Černovice – na poděkování za 90 let života s prosbou o další
Boží pomoc

22. 7. 2022
pátek 18.00

Svátek sv. Marie Magdalény
Olešnice – za † Magdu Kintrovou, sestru a rodiče

23. 7. 2022
sobota

8.00
11.00
17.00

Svátek sv. Brigity, řeholnice, patrona Evropy
Olešnice  – za Štěpánku Kučírkovou
Černovice – křest Josefa Káni
Kněževes – poutní mše svatá ke cti sv. Marie Magdalény – za
živé a † farníky z Kněževse

24. 7. 2022
17. neděle
v mezidobí

8.00
9.30
11.00

Olešnice – za dožitých 45 let a Boží požehnání pro živou rodinu
Rovečné – za Milenu Kopeckou a živé a † z rodiny
Černovice – za rodiče Humpolíčkovy, syna Jaromíra a snachu
Jindru

▪ Mnohokrát děkuji ženám a děvčatům za plení vydlážděného farního
prostranství u kostela.

▪ Zítra v 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.

▪ Ve čtvrtek 21. 7. 2022 v 15.00 hodin bude společný odjezd na farní tábor z
olešnického náměstí. Po dohodě s vedoucími je také možné děti dovézt do
Bukovinky, kde bude sraz v 16.00 hodin.

▪ Příští neděli 24. 7. bude v 11.00 hodin poutní mše svatá na Majdalence.
▪ 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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