PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ

OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

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
20. 9. 2021
Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze a druhů, mučedníků
pondělí
7.00 Olešnice – za rodiče Tichých a duše v očistci
21. 9. 2021
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
úterý
18.00 Hodonín – mše svatá
22. 9. 2021 16.30 Vír – bohoslužba slova
středa
18.00 Olešnice – za rodiče Krupařovy, syna a živou rodinu
23. 9. 2021
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
čtvrtek
18.00 Černovice – za Ludmilu Šmardovou, živou a † rodinu
24. 9. 2021
pátek
18.00 Olešnice – za Stanislavu Janů a Josefu Klusáčkovu
25. 9. 2021
sobota

8.00 Olešnice – za † rodiče Marii a Josefa, syna Josefa a za živou
rodinu Čuprovu
16.00 Hodonín – žehnání vodního zdroje

8.00 Olešnice – za Libora Kroupu, živou a † rodinu Kroupovu, za rodiče
26. 9. 2021
Fouskovy a duše v očistci
26. neděle 9.30 Rovečné – mše svatá
v mezidobí 11.00 Černovice – za rodiče Doležalovy, syna a Boží požehnání pro
živou rodinu
▪ Děkuji všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě dnešní slavnosti, při které
jsme poděkovali za úrodu.
▪ Prosím kluky ministranty, i ty kteří dnes neministrují, a nebo chtějí začít
ministrovat, aby se dnes po mši svaté v sakristii nechali změřit na nové
ministrantské alby.
▪ 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 příštím roce, bychom po šedesáti letech rádi pořídili chybějící zvon. Bude
třeba finančně zajistit tuto akci, a proto o každé 1. neděli v měsíci bude sbírka na
tento účel. Pokud by někdo chtěl potvrzení o daru, může obálku s penězi a
kontaktem vhodit do sbírky, a nebo předat faráři. K tomuto účelu připravujeme
také prodej vína, koncerty a další.
▪ Příští neděli mě bude při mších svatých zastupovat P. Jiří Cajzl, kaplan od sv.
Jakuba v Brně.
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