PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ

OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

8.00 Olešnice – za Hedviku a Josefa, † rodinu Nedělovu, a duše v
28. 8. 2022
očistci
22. neděle 9.30 Rovečné – za rodiče Štouračovy, živé a † z rodiny
v mezidobí 11.00 Černovice – za Josefa Jílka, rodiče, 2 bratry, 2 sestry a Boží
požehnání pro živé rodiny
Památka Umučení sv. Jana Křtitele
29. 8. 2022
18.00 Olešnice – bohoslužba slova
pondělí
(za † manžela a Boží ochranu pro rodinu)
30. 8. 2022
úterý
16.30 Vír – mše svatá
31. 8. 2022
18.00 Olešnice – za † Josefa Stejskala 2 rodiče, bratra, děti, vnoučata
středa
a pravnuky
1. 9. 2022 18.00 Černovice – za školní děti a jejich učitele s prosbou o dary Ducha
čtvrtek
Svatého
16.00 Rovečné – bohoslužba slova
1. pátek v měsíci
2. 9. 2022
18.00 Černovice – bohoslužba slova
pátek
18.00 Olešnice – za Ludmilu Benešovou, manžela, zetě a duše v očistci
3. 9. 2022
sobota

Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
8.00 Olešnice– za manželku s prosbou o Boží požehnání pro rodinu
8.30 Černovice – bohoslužba slova
1. sobota v měsíci

8.00 Olešnice – za farníky
4. 9. 2022
9.30 Rovečné – za rodiče Marii a Aloise Sedlákovy
23. neděle
11.00 Černovice – za rodinu Kaldovu, Musilovu, Helenu a Josefa
v mezidobí
Halasovy
▪ Děkuji vám za uspořádání slavnosti při příležitosti výročí 100 let od narození P.
Františka Kšici. Poděkování předávám i od rodiny otce Františka.
▪ Děkuji otci Pavlu Šenkyříkovi za zástup při mších svatých a přeji mu hojnost
Boží milosti v jeho nové funkci biskupského vikáře pro pastoraci a vzdělávání v
naší diecézi.
▪ Tento týden budu navštěvovat nemocné.
▪ V pátek zvu na 1. mši svatou v novém školním roce děti i se školními taškami.
Na závěr mše svaté bude žehnání aktovek.
▪ V pátek po mši svaté následuje obvyklá Nikodémova noc do 20.00 hodin.
▪ Po páteční mši svaté bude setkání biřmovanců, nejdříve při moderované
adoraci v kostele a následně na faře.
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