PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ

OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

8.00 Olešnice – za farníky a na poděkování za dar kněžství P. Františka
7. 3. 2021
Kšici
3. neděle 9.30 Rovečné – mše svatá
postní
11.00 Černovice – za Josefa a Helenu Kšicovy, živou i † rodinu
15.00 Olešnice – křížová cesta s podáváním sv. přijímání
8. 3. 2021
pondělí

7.00 Olešnice – za † Tomáše Soukala, prarodiče a živou rodinu

9. 3. 2021
úterý
16.00 Vír – bohoslužba slova
10. 3. 2021
17.20 Olešnice – křížová cesta
středa
18.00 Olešnice – za Stanislava Holase a živou i † rodinu Holasovu
17.30 Černovice – křížová cesta
11. 3. 2021
18.00 Černovice – za Jaroslavu a Josefa Sedlákovy, jejich rodiče a Boží
čtvrtek
pomoc a ochranu P. Marie pro živou rodinu
12. 3. 2021 17.20 Olešnice – křížová cesta
pátek
18.00 Olešnice – za rodiče Krupařovy, syna a živou rodinu
13. 3. 2021
sobota

8.00 Olešnice – za Libora Štěrbu a Boží požehnání pro děti, vnoučata
a celou rodinu
17.00 Rovečné – pobožnost ke sv. Faustyně

8.00 Olešnice – za manžela Josefa, 2 rodiče, bratra, duše v očistci, děti
14. 3. 2021
a vnoučata
4. neděle 9.30 Rovečné – mše svatá
postní
11.00 Černovice – za farníky
15.00 Olešnice – křížová cesta s podáváním sv. přijímání
▪ Z důvodů epidemiologických nařízení může být na bohoslužbách obsazeno
pouze 10 % míst k sezení, což je v Olešnici 27 míst. Proto prosím, abyste se na mši
svatou zapisovali. Do počtu se nepočítají ti, kdo zajišťují obřad - tedy kostelník,
ministranti, varhaník a sbor o deseti zpěvácích.
▪ Nedělní mše svatá je přenášena přes webovou kameru.
▪ Po nedělní mši svaté je možné od 8.50 do 9.30 přijít ke svatému přijímání.
▪ V pátek bude v 15.00 hodin na TV Noe přenos pohřbu P. Františka Lízny SJ.
▪ Další šifra pro postní hru zní: “Tam, kde jest zem, dávným bojem krví prolita,
šifra je pod srdcem s korunou trnovou ukryta.” Kdo by chtěl k postní hře
podrobnější informace, může o ně požádat elektronicky Žanetu Horáčkovou na
adrese: horackova.zaneta@seznam.cz .
▪ Na farní tábor, který se bude konat od 22. do 31. 7. 2021 děti prosím přihlašujte
elektronicky přes farní web.
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