
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

10. 10. 2021
28. neděle
v mezidobí

8.00
9.30
11.00

Olešnice – za nemocnou tetičku Bočkovu a † syna Pepu
Rovečné – mše svatá
Černovice – za farníky

11. 10. 2021
pondělí 7.00

Památka sv. Jana XXIII., papeže
Olešnice – za P. Františka Fučíka

12. 10. 2021
úterý

Památka sv. Radima, biskupa

13. 10. 2021
středa

16.30
18.00

Vír – bohoslužba slova
Olešnice – na poděkování za 85 let života

14. 10. 2021
čtvrtek 18.00

Památka sv. Kalista I., papeže a mučedníka
Černovice – za rodiče Jílkovy, 2 syny, snachu, 2 zetě, rodiče
Brackovy, 2 syny, Josefa Kubíčka, rodiče a za nemocné

15. 10. 2021
pátek 18.00

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Olešnice – za MUDr. Karla Kašpárka a jeho přátele

16. 10. 2021
sobota

8.00

19.30

Památka sv. Hedviky, řeholnice
Olešnice – na poděkování za 50 let společného života s prosbou
o Boží ochranu pro celou rodinu
Olešnice – Misijní vigilie (modlitba za misie)

17. 10. 2021
29. neděle
v mezidobí

8.00

9.30
11.00

Misijní neděle
Olešnice – na poděkování za 60 let manželství s prosbou o Boží
požehnání
Rovečné – mše svatá
Černovice – za rodinu Němcovu

▪ Příští neděli bude při mši svaté sbírka na misie. Přispět bude možné také po mši
svaté nákupem při misijním jarmarku a misijní kavárně.

▪ Prosím děti, které by chtěly jít o misijní neděli v kostýmech zastupující
kontinenty a přinášet při mši svaté votivní dary, aby v kostýmech přišli příští
neděli v 7.45 na faru.

▪ V pátek jsou zváni kluci na setkání ministrantů a děvčata do misijního klubka.
Pozvání platí pro všechny školní děti. Začátek je v 15.30 hodin.

▪ Kluky ministranty prosím, aby přišli zítra v pondělí 11. 10. 2021 v 16.00 hodin na
hrabání listí u kostela. Stejně tak budeme hrabat listí i v pátek v rámci
ministrantské schůzky, proto prosím, aby si kluci vzali hrabičky.
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