PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ

OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

Misijní neděle
23. 10. 2022
8.00 Olešnice – za nemocné pravnouče
30. neděle
9.30 Rovečné – za Ottu Švonce a rodiče
v mezidobí
11.00 Černovice – za Stanislavu Burianovou a živé i † z rodiny Kolářovy
Památka sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
24. 10. 2022
7.00 Olešnice – za Josefa Fadrného a duše v očistci
pondělí
18.00 Hodonín – mše svatá
25. 10. 2022
úterý
18.00 Olešnice – modlitby dědečků a babiček
Památka sv. Pavla od Kříže, kněze
26. 10. 2022
14.00 Černovice – mše sv. s rozloučením před kremací paní Musilové
středa
18.00 Olešnice – za † Marii Kadlecovou a † Boženu Kovářovou
27. 10. 2022 18.00 Černovice – za Jaroslavu a Josefa Sedlákovy, jejich rodiče a Boží
čtvrtek
pomoc pro živé rodiny
28. 10. 2022
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
pátek
18.00 Olešnice – na poděkování za 61 let manželství
29. 10. 2022
Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice
sobota
8.00 Olešnice – za † manželku a oboje rodiče
8.00 Olešnice – za † rodiče Procházkovy a Bednářovy a za prarodiče
30. 10. 2022
9.30 Rovečné – za Marii Dlouhou a živé a zemřelé z rodiny
30. neděle
11.00 Černovice – za rodiče Pařízkovy, vnuka Zdeňka, rodiče Francovy,
v mezidobí
syna, a za živé i † z rodiny
▪ Děkuji všem, kdo jste dnes přispěli do sbírky na misie nebo přispějete na
jarmarku či kavárně. Mnohokrát děkuji děvčatům z misijního klubka za celou
dnešní slavnost i včerejší misijní vigilii. Děkuji i maminkám co napekly na kavárnu.
▪ V neděli 30. 10. od 16.30 do 17.30 na olešnické faře prosím o setkání s mladými,
kteří byli minulou sobotu biřmováni.
▪ Po dvouleté odmlce se chrámový sbor chystá zazpívat o vánocích. Pan Novotný,
prosí zájemce, kteří chtějí zpívat, aby se mu přihlásili do této středy, tedy 26. 10.
Stačí poslat SMS zprávu na tel. č. 731 459 373. Zkoušky začnou pouze v případě,
že se v každém hlasu sejde minimální počet zpěváků.
▪ Odpustky, které je běžně možné získat v dušičkovém týdnu od 1. do 8. listopadu
spojené s návštěvou hřbitova, je letos, stejně jako v předchozích letech (a až do
roku 2026) možné získat také v týdnu před dušičkami od 25. 10. do 31. 10. V
případě, že nemůžeme navštívit hřbitov v běžném týdnu modliteb za zemřelé od 1.
do 8. listopadu. Odpustky lze získat za těchto podmínek: návštěva hřbitova,
modlitba za zemřelé, modlitba na úmysl Svatého Otce, vyloučení sebemenšího
zalíbení v hříchu, svaté přijímání a v okruhu těchto dní přijetí svátosti smíření.
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