
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

26. 9. 2021
26. neděle
v mezidobí

8.00

9.30
11.00

Olešnice – za Libora Kroupu, živou a † rodinu Kroupovu, za rodiče
Fouskovy a duše v očistci
Rovečné – mše svatá
Černovice – za rodiče Doležalovy, syna a  Boží požehnání pro
živou rodinu

27. 9. 2021
pondělí

Památka sv. Vincence z Pauly, kněze

28. 9. 2021
úterý 18.00

Slavnost sv. Václava, mučedníka, hl. patrona českého národa
Olešnice – na úmysl dárce doporučený svátek

29. 9. 2021
středa 16.30

18.00

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Vír – bohoslužba slova
Olešnice – za Miroslava Synka a rodiče

30. 9. 2021
čtvrtek 10.00

18.00

Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Olešnice - DPS – mše svatá
Černovice – za Ludmilu Šmardovou, živou a † rodinu

1. 10. 2021
pátek 18.00

18.00

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Olešnice – za děti, vnoučata, pravnoučata a Boží požehnání
Černovice – bohoslužba slova 1. pátek v měsíci

2. 10. 2021
sobota 8.00

10.30

Památka svatých andělů strážných 1. sobota v měsíci
Olešnice – na poděkování za 50 let manželství
Černovice – mše svatá – křest Romana Josefa Jindřicha

3. 10. 2021
27. neděle
v mezidobí

8.00
9.30
11.00

Olešnice – za farníky
Rovečné – mše svatá
Černovice – na poděkování za dožitá léta a živou i † rodinu Jílkovu

▪ Děkuji vám všem kdo jste přispěli na opravu kostela po tornádu v Moravské
Nové Vsi. Sbírka v Olešnici vynesla 31 300,- Kč.
▪ V pondělí výjimečně nebude v Olešnici žádná bohoslužba.
▪ 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.
▪ O 1. pátku v měsíci bude po mši svaté obvyklá “Nikodémova noc”, tedy
příležitost k tiché modlitbě před vystavenou Nejsvětější svátostí, možnost
přijmout svátost smíření a nebo přijít k duchovnímu rozhovoru.
▪ Tento týden budu navštěvovat nemocné.
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