PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ

OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

8.00 Olešnice – za žijící a † členy KDU-ČSL a Orla
12. 9. 2021
9.30 Rovečné – mše svatá
24. neděle
11.00 Černovice – za farníky
v mezidobí
14.00 Olešnice – křest Tomáše Jamese Richarda Giela
13. 9. 2021
Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
pondělí
7.00 Olešnice – za P. Václava Marečka sourozence a švagra
Svátek Povýšení svatého kříže
14. 9. 2021
8.00 Olešnice – za P. Františka Soukala při 85. výročí od jeho smrti a za
úterý
P. Ondřeje Haase
Památka Panny Marie Bolestné
15. 9. 2021
16.30 Vír – mše svatá
středa
18.00 Olešnice – za Marii Hukovou a celou živou rodinu
16. 9. 2021
Památka sv. Ludmily, mučednice (1100. výročí smrti)
čtvrtek
18.00 Černovice – za Jana Kučeru a syna Pavlíka
17. 9. 2021
Památka sv. Kornelia, papeže a Cypriána, biskupa, mučedníků
pátek
18.00 Olešnice – na poděkování za 75 let života a za rodiče Sedlákovy
18. 9. 2021 8.00 Olešnice – za Františka Janču, rodiče a rodiče Hlaváčkovy
sobota
8.00 Olešnice – za Františka a Ludmilu Cvrkalovy
19. 9. 2021
9.30 Rovečné – mše svatá
25. neděle
11.00 Černovice – za Stanislava Musila, rodiče Musilovy, Pivoňkovy,
v mezidobí
živou a † rodinu
▪ Od středy začala výuka náboženství. Vyučování bude ve středu 1. třída od 11.40
do 12.25, 2. třída od 12.40 do 13.25, 3. a 4. třída od 13.00 do 13.45. hodin kvůli
plavání. 5. třída bude mít náboženství v pátek od 12.40 do 13.25 hodin. 6. a 7. třída
má výuku ve středu na faře od 12.45 do 13.30. 8. třída také ve středu na faře od
13.45 do 14.30 hodin. 9. třída má místo výuky náboženství přípravu na biřmování.
▪ Prosím kluky ministranty, i ty kteří dnes neministrují, a nebo chtějí začít
ministrova, aby se po mši svaté v sakristii nechali změřit na nové ministrantské
alby. Je to možné dnes a příští neděli, jinak po domluvě s Jaruškou Sobotkovou.
▪ V pátek jsou zváni kluci na setkání ministrantů a děvčata do misijního klubka.
Pozvání platí pro všechny školní děti. Začátek v 15.30 hodin.
▪ V pátek bude slavena mše ke cti svaté Ludmily při 1100. výročí od její smrti.
▪ V sobotu od 17.30 mají setkání biřmovanci s P. Petrem Benešem.
▪ Příští neděli poděkujeme Pánu Bohu při mši svaté za úrodu a v Olešnici si také
oslavíme posvěcení kostela. Prosím maminky, aby vypravily děti v krojích.
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