
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

31. 7. 2022
18. neděle
v mezidobí

8.00
9.30
11.00

Olešnice – za † manžela 2 rodiče, sestru a švagra
Rovečné – za rodiče Zemanovy, syna, snachu a jejich syna Petra
Černovice – za rodinu Plíhalovu, Pavelkovu a Konečných

1. 8. 2022
pondělí 7.00

Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
Olešnice – bohoslužba slova (za Josefa Kadlece a živou rodinu)

2. 8. 2022
úterý 18.00 Kněževes – mše svatá

3. 8. 2022
středa

16.30
18.00

Vír – mše svatá
Olešnice – za † Josefa Halámka, manželku a požehnání pro
rodinu

4. 8. 2022
čtvrtek 18.00

Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
Černovice – za Josefa Jurnečku, rodiče a sestru

5. 8. 2022
pátek

16.00
18.00
18.00

Posvěcení římské baziliky Panny Marie
Rovečné – bohoslužba slova 1. pátek v měsíci
Černovice – bohoslužba slova
Olešnice – za Stanislava Blahu a dar víry pro vnoučata

6. 8. 2022
sobota

8.00

12.00

Svátek Proměnění Páně
Olešnice  – na poděkování za 30 let života s prosbou o Boží
ochranu pro rodinu 1. sobota v měsíci
Černovice – za živé a zemřelé hasiče z Černovic

7. 8. 2022
19. neděle
v mezidobí

6.45
8.00
9.30
11.00
11.00

14.00

Svatovavřinecká pouť
Olešnice – za živou a † rodinu Synkovu
Olešnice – za † P. Františka Kšicu, P. Ladislava Tichého a farníky
Rovečné – za Zdeňku Kovalovou a živé a † z rodiny
Černovice – bohoslužba slova
Olešnice – za P. Josefa Václava Holase, jeho rodiče, sourozence
a jejich rodiny
Olešnice – svátostné a novokněžské požehnání

▪ Mnohokrát  děkuji mladým za uskutečnění farního tábora.
▪ Zítra v pondělí 1. 8. bude po mši svaté a ranních chválách setkání seniorů.
Prezentaci si pro vás připravil Josef Kánský o humanitární pomoci pro Ukrajinu.
▪ Tento týden budu navštěvovat nemocné.
▪ V pátek bude po mši svaté “Nikodémova noc” do 20.00 hodin.
▪ Příští neděli je Svatovavřinecká pouť. Mši svatou v 11.00 hodin bude celebrovat
novokněz P. Štěpán Jiří Novák premonstrát z Nové Říše. Ve 14.00 hodin povede
svátostné požehnání a poté bude udělovat své novokněžské požehnání.
▪ Mládež farnosti Olešnice vás srdečně zve na tradiční pouťovou pohádku, která
bude příští neděli v Kněževsi na výletišti v 18 hodin. Od 17 hodin bude pro děti
připraven skákací hrad. Po pohádce bude táborák s opékáním špekáčků.



▪ Ve dnech 24. až 25. 9. 2022 se uskuteční, dá-li Pán Bůh, poutní zájezd na
Slovensko. Hlavními body programu bude návštěva poutních míst (nové skalní
sanktuárium na hoře Butkov, Turzovka a Skalka). Pro zajištění ubytování je
nutné se přihlásit co nejdříve, nejpozději o Olešnické pouti, tedy 7. 8. 2022.
Zájemci si mohou vzít lístek s bližšími informacemi na bočním oltáři Sv. Rodiny a
také se tam můžete zapsat.

Římskokatolická farnost Olešnice na Moravě, Olešnice 86, 679 74
tel.: 732 701 350, web: http://olesnice.katolik.cz/ , e-mail: olesnice@dieceze.cz
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