PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ

OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

8.00 Olešnice – za rodinu Navrátilovou
9.30 Rovečné – mše svatá
25. 7. 2021
11.00 Černovice – za Aloise a Františku Musilovy, 2 dcery a Boží
17. neděle
ochranu pro živé rodiny
v mezidobí
11.00 Majdalenka – poutní mše svatá
18.00 Bukovinka – mše svatá na farním táboře
Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
26. 7. 2021
7.00 Olešnice – bohoslužba slova
pondělí
(za † Františka Sitaře, rodiče a bratra)
27. 7. 2021
úterý

Památka sv. Gorazda a druhů
(za Kateřinu Pevnou a rodinu)

28. 7. 2021 16.30 Vír – poutní mše svatá
středa
18.00 Olešnice – za Boží ochranu za babičku a pravnučku
29. 7. 2021
Památka sv. Marty
čtvrtek
18.00 Černovice – za Františka a Oldřišku Jílkovy, 2 syny a za nemocné
Památka sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve
30. 7. 2021 16.00 Olešnice – zádušní mše za Jiřího Fučíka
pátek
18.00 Olešnice – za Josefa Plucka, manžele Dvořákovy a za rodiče
Pluckovy a Bauerovy
31. 7. 2021
Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze a řeholníka
sobota
8.00 Olešnice – za † manželku s prosbou o Boží požehnání
8.00 Olešnice – za farníky
1. 8. 2021
9.30 Rovečné – mše svatá
18. neděle
11.00 Černovice – za Antonína Musila, rodiče Musilovy, Jílkovy a za
v mezidobí
živé i † z rodiny
▪ Z důvodů epidemiologických nařízení je třeba při bohoslužbách dodržovat
rozestupy, mít respirátor a dezinfikovat si ruce. Počet již není jinak omezen,
ale i nadále platí dispens od účasti na nedělní mši svaté.
▪ Pokud byste chtěli poslat něco dětem na tábor, tak dopisy vhazujte do schránky
ve vratech fary a jiné věci je možné přinést od 14.45 do 15.00 hodin na faru.
▪ Prosím zájemce o poutní zájezdy, které se v případě zájmu uskuteční v září, aby
se zapisovali do 9. 8. 2021 na bočním oltáři Svaté Rodiny. 1. pouť je plánována 4.
9. 2021 do Sloupu, Vranova a do Bílovic nad Svitavou za P. Pavlem Lazárkem.
Jako 2. pouť se nabízí setkání se svatým otcem Františkem v slovenském Šaštíně
15. 9. 2021 (pouze pro očkované!). A konec září již tradičně patří vícedennímu
zájezdu, tentokrát po stopách sv. Ludmily. Protože sv. Václava je letos v úterý,
nabízí se využít prodloužený víkend a jet na čtyři dny, ale podle zájmu může
zvítězit třídenní varianta. Pokud je vám jedno na kolik dnů pojedete, zapište se
prosím na oba seznamy. Podrobnosti budou sděleny později.
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