
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

16. 10. 2022
29. neděle
v mezidobí

8.00

9.30
11.00
12.00

Olešnice – za zemřelé Marii, Josefa, syna Josefa a požehnání
pro celou živou rodinu Čuprovu
Rovečné – za rodiče Němečkovy a živé i zemřelé z rodiny
Černovice – za rodinu Němcovu
Černovice – křest Nikolase Tomáše Doskočila

17. 10. 2022
pondělí 7.00

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Olešnice – bohoslužba slova

18. 10. 2022
úterý

Svátek sv. Lukáše, evangelisty

19. 10. 2022
středa

16.30
18.00

Památka sv. Pavla od Kříže, kněze
Vír – mše svatá
Olešnice – za P. Josefa Hložka, P. Jana Kadeřábka a P. Jindřicha
Petruchu

20. 10. 2022
čtvrtek 18.00 Černovice – za živé a † členy živého růžence

21. 10. 2022
pátek

15.00
18.00

Památka bl. Karla Rakouského
Olešnice – pohřeb slečny Anežky Doskočilové
Olešnice – za Magdu Kintrovou, Marii Skyvovou a živou i † rodinu
Novotnou a Pochopovu

22. 10. 2022
sobota 8.00

19.00

Památka sv. Jana Pavla II., papeže
Olešnice – za Annu a Františka Vílkovy a živou rodinu
Olešnice – misijní vigilie

23. 10. 2022
30. neděle
v mezidobí

8.00
9.30
11.00

Misijní neděle
Olešnice – za nemocné pravnouče
Rovečné – za Ottu Švonce a rodiče
Černovice – za Stanislavu Burianovou a živé i † z rodiny Kolářovy

▪ Příští neděle je světovým dnem modliteb za misie. Při mši svaté bude sbírka
určena pro papežské misijní dílo. Po mši svaté bude možné přispět na misie i při
misijním jarmarku, nebo příspěvkem na kavárně. Jarmark i kavárnu zajišťují
děvčata z misijního klubka.
▪ Prosím především ženy, zda by napekly buchty na misijní kavárnu. A prosím vás,
kdo se rozhodnete podpořit misie tímto způsobem, tedy napečením, abyste se mi
do čtvrtka přihlásili.
▪ Každý čtvrtek v 18 hod. na faře se konají modlitby matek, zveme i nové maminky.
▪ V pátek od 15.30 do mše svaté bude misijní klubko a schůzka ministrantů.
Ministranty prosím, aby si donesli hrábky na hrabání listí.
▪ V neděli 30. 10. od 16.30 do 17.30 na olešnické faře prosím o setkání s mladými,
kteří byli minulou sobotu biřmováni.
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