PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ

OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

8.00 Olešnice – za farníky
3. 10. 2021
9.30 Rovečné – mše svatá
27. neděle v
11.00 Černovice – na poděkování za dožitá léta a živou i † rodinu
mezidobí
Jílkovu
Památka sv. Františka z Assisi
4. 10. 2021 7.00 Olešnice – za rodiče Fadrných, sestru a švagra
pondělí
15.00 Olešnice – mše svatá a poslední rozloučení s panem Pavlem
Kudou
5. 10. 2021
Památka sv. Faustiny Kowalská, panny
úterý
18.00 Kněževes – mše svatá
Památka sv. Bruna, kněze
6. 10. 2021
16.30 Vír – mše svatá
středa
18.00 Olešnice – za † Romana a živou rodinu
7. 10. 2021
Památka Panny Marie Růžencové
čtvrtek
18.00 Černovice – za rodinu Kitnerovu, Ševčíkovu a P. Josefa Šikulu
8. 10. 2021
pátek
18.00 Olešnice – za Libuši Kohoutovou a rodiče
8.00 Olešnice – za † rodinu s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
9. 10. 2021
13.00 Olešnice – na poděkování za 50 let společného života
sobota
18.00 Rovečné – mše svatá ke cti svaté Faustiny
10. 10. 2021 8.00 Olešnice – za nemocnou tetičku Bočkovu a syna Pepu
28. neděle 9.30 Rovečné – mše svatá
v mezidobí 11.00 Černovice – za farníky
▪ Dnes je v Olešnici při mši svaté sbírka na nový zvon a na převěšení a nový
elektrický pohon těch stávajících. Sbírka bude při každé 1. neděli v měsíci. Pokud
by někdo chtěl potvrzení o daru, může obálku s penězi a kontaktem vhodit do
sbírky a nebo předat faráři.
▪ V pátek jsou zváni kluci na setkání ministrantů a děvčata do misijního klubka.
Pozvání platí pro všechny školní děti. Začátek v 15.30 hodin.
▪ Staňte se donátorem. Je to velmi snadné. Stačí kliknout na https://donator.cz/
nebo vyplnit přihlášku, kterou si můžete vzít na oltáři Sv. Rodiny. Výše daru a
způsob zasílání je na vás. Buď bankovním převodem, přes SIPO, nebo přes
Magdu Kintrovou, která je kontaktní osobu pro naši farnost. Ještě bych rád
připomněl, že v rámci pomoci farnostem v době covidu získá každá farnost 500
Kč navíc za každého donátora, který se přihlásí v letošním roce. Zároveň díky
novelizaci zákona o dani z příjmu v důsledku pandemických opatření mohou
využít všichni donátoři až 30% slevu na dani z příjmu. Pokud byste někdo
potřeboval pomoc s přihlášením nebo další informace, obracejte se na Magdu
Kintrovou.
Římskokatolická farnost Olešnice na Moravě, Olešnice 86, 679 74
tel.: 732 701 350, web: http://olesnice.katolik.cz/ , e-mail: olesnice@dieceze.cz

