PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ

OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

11. 9. 2022 8.00 Olešnice – za Alenu Sadílkovou, 2 rodiče a živou i † přízeň
24. neděle 9.30 Rovečné – za rodiče Bočkovy a Sedlákovy
v mezidobí 11.00 Černovice – za farníky
12. 9. 2022
Památka Jména Panny Marie
pondělí
7.00 Olešnice – na úmysl svatého otce, Panny Marie, za mír a dary DS
13. 9. 2022
Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
úterý
18.00 Olešnice – modlitba babiček a dědečků
Svátek Povýšení svatého Kříže
14. 9. 2022 16.30 Vír – mše svatá
středa
18.00 Olešnice – na poděkování za dožitých 100 let života s prosbou o
Boží požehnání
Památka Panny Marie Bolestné
15. 9. 2022
18.00 Černovice – za rodiče Hořínkovy, Pešovy, Růžičkovy
čtvrtek
18.00 Olešnice – za zemřelé Marii Horáčkovou, manžela a vnuka
Památka sv. Ludmily, mučednice
16. 9. 2022
18.00 Olešnice – za zemřelé Marii Nykodýmovou, Stanislava
pátek
Novotného a Evu Fadrnou
17. 9. 2022
Památka sv. Hildegardy z Bingenu, panny a učitele církve
sobota
8.00 Olešnice– za rodiče Krupařovy a syna
Výročí posvěcení kostela s poděkováním za úrodu
8.00 Olešnice – na poděkování za 50 let života s prosbou o Boží
18. 9. 2022
požehnání pro celou rodinu
25. neděle
9.30 Rovečné – za rodinu Bartoňovu a Flídrovu
v mezidobí
11.00 Černovice – za Stanislava Musila, rodiče Musilovy, Pivoňkovy
a živou i † rodinu
▪ Na stolku pro obětní dary je možné přispět na pomoc, o kterou nás požádal
otec Petr Deket Petr z řeckokatolické farnosti v Teresvě na Zakarpatské Ukrajině.
▪ Tuto středu 14. 9. začne výuka náboženství. Vyučování ve škole bude pro 1.
stupeň a stejně i pro 6. a 7. třídu v návaznosti na vyučování. Žáci 8. a 9. třídy
budou mít výuku na faře až po středeční mši svaté pod vedením Jarmily
Adamcové. 1. třída má náboženství 5. vyučovací hodinu a učit ji bude Helenka
Vaverková. 2. až 7. třída bude mít náboženství 6. vyučovací hodinu. 2. třídu
vyučuje Šárka Neumanová. 3. společně se 4. třídou Helenka Vaverková.
Náboženství v 5. třídě bude učit Maruška Adamcová. 6. spolu se 7. třídou bude
učit o. Tomáš.
▪ Ve čtvrtek vás všechny zvu od 19.00 hodin na faru do KFC-Rafael, kde bude
promítnut krátký dokument o sv. Anežce České s doprovodným slovem paní
senátorky Ing. Jaromíry Vítkové.
▪ V pátek zvu všechny zájemce o setkávání se v tomto školním roce v misijním
klubku a ministrantských schůzkách. Schůzky jsou v pátek od 15.30 do mše
svaté kromě posledního pátku v měsíci, kdy bude mívat nácvik scholička.

▪ V pátek budou v tomto školním roce bývat mše svaté s promluvou pro děti na
téma náš kostel. každý druhý pátek bude mít hudební doprovod při mši svaté
schola a poslední pátek v měsíci scholička, kam také zveme nové zájemce o
zpěv i hraní.
▪ Po páteční mši svaté bude setkání biřmovanců na faře. Biřmování je
naplánováno na 8. 10. ve 14.00 hodin.
▪ Příští neděli si připomeneme 183. výročí posvěcení farního kostela a také při
mši svaté poděkujeme za letošní úrodu. Proto prosím maminky, aby vypravily
děti v krojích.
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