
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

7. 8. 2022
19. neděle
v mezidobí

6.45
8.00
9.30
11.00
11.00

14.30

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

8. 8. 2022
pondělí 7.00

Památka sv. Dominika, kněze
Olešnice – za manžela Františka, rodiče a sestru

9. 8. 2022
úterý 18.00

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice,
patronky Evropy
Olešnice – modlitba prarodičů

10. 8. 2022
středa 16.30

18.00

Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
Vír – bohoslužba slova
Olešnice – za † Jindřišku Doskočilovu, manžela a jejich rodiče

11. 8. 2022
čtvrtek 10.00

18.00

Památka sv. Kláry, panny
Olešnice - DPS – mše svatá
Černovice – za Jana a Annu Leníkusovy

12. 8. 2022
pátek 18.00

Památka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice
Olešnice – za dar víry pro rodiny dětí

13. 8. 2022
sobota

8.00

18.00

Památka sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze,
mučedníků
Olešnice  – za † Ladislava a Helenu Petrželkovy, živou i † rodinu a
švagra Jaroslava
Rovečné – pobožnost ke sv. Faustyně

14. 8. 2022
20. neděle
v mezidobí

8.00

9.30
11.00

Olešnice – za † maminku k nedožitým 100. narozeninám a za
tatínka, bratra i celou živou rodinu
Rovečné – za živé i † z rodiny Marečkovy a za duše v očistci
Hodonín – poutní mše svatá – za Františku Hořínkovou, manžela,
syna, za rodinu Schillerovu a za živé i † občany Hodonína

▪ Mnohokrát děkuji všem, kdo jste se jakkoliv podíleli na přípravě poutní
slavnosti v kostele i večer v Kněževsi.

▪ Mládež farnosti Olešnice nás srdečně zve na tradiční pouťovou pohádku, která
bude dnes od 18 hodin v Kněževsi na výletišti. Od 17 hodin bude pro děti
připraven skákací hrad. Po pohádce bude táborák s opékáním špekáčků.

▪ V neděli 21. 8. 2022, se uskuteční Orelská pouť na sv. Hostýně, kdo byste se
chtěl zúčastnit nahlaste se panu Soukalovi přes e-mail: soukal-j@seznam.cz
nebo na telefonu 604 980 331. Odjezd autobusu z Olešnice bude v 6.00 hodin a
zpět z Bystřice pod Hostýnem v 15.00 hodin. Cena je 200,- Kč pro dospělého a
100,- Kč pro dítě.

mailto:soukal-j@seznam.cz


▪ Starší ministranti zvou všechny kluky školního věku na čundr, který se
uskuteční 18. - 20. srpna. Jedná se o putování přírodou a venku se bude i spát.
Sebou bude třeba vzít spacák, karimatku a batoh, který unesete. Příspěvek na
akci je 100,- Kč. Pokud máte zájem, napište na email: kansky.t@centrum.cz .
▪ Ve dnech 24. až 25. 9. 2022 se uskuteční poutní zájezd na Slovensko. Hlavními
body programu bude návštěva poutních míst (Turzovka, Butkov a Skalka).
Přihlásit se je nutné nejpozději dnes, 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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