
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

28. 3. 2021
Květná
neděle

8.00
9.30
11.00

15.00

Olešnice – za † Soňu Polešákovu a za † rodinu Veverkovu
Rovečné – mše svatá
Černovice – za rodiče Ludmilu a Jiřího Kšicovy, syny Jiřího
a Jaroslava, snachu Růženu, za rodiče Vlastimilu a Josefa
Pospíšilovy a za Josefa Kršku
Olešnice – křížová cesta s podáváním sv. přijímání

29. 3. 2021
pondělí

7.00 Olešnice – za Hedviku a Ludmilu Šafaříkovy a živou rodinu

30. 3. 2021
úterý

31. 3. 2021
středa

16.00
17.20
18.00

Vír – mše svatá
Olešnice – křížová cesta
Olešnice – za † kamarátku

1. 4. 2021
Zelený
čtvrtek

16.00
17.30
19.00

Památka Večeře Páně
Rovečné – mše svatá
Černovice – na úmysl dárce
Olešnice – za kněze

2. 4. 2021
Velký
pátek

8.00
15.00
15.00
17.00

Památka umučení Páně Den přísného postu!
Olešnice – křížová cesta s podávání sv. přijímání
Olešnice – obřady Velkého pátku
Černovice – obřady Velkého pátku
Rovečné – obřady Velkého pátku

3. 4. 2021
Bílá

sobota

18.00

20.00

Vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
Černovice – za rodiče Jílkovy, 2 syny, snachu, 2 zetě, rodiče
Brackovy, 2 syny, Josefa Kubíčka, rodiče a za nemocné
Olešnice – za živé a † členy Orla k 110. výročí založení

4. 4. 2021
Velikonoční

neděle

8.00
9.30
11.00
12.00
14.00
15.00

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Olešnice – za farníky
Rovečné – mše svatá
Černovice – za rodinu Markovu, Nedomovu a Fouskovu
Černovice – křest Tomáše Pivoňky
Olešnice – cesta světla s podáváním sv. přijímání
Olešnice – křest Doroty Hlaváčkové

▪ 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.
▪ Ke svatému přijímání lze přistoupit po nedělní mši svaté od 8.50 do 9.30, na
Zelený čtvrtek od 20.00 do 21.00 a na Velký pátek od 16.00 do 17.00 hodin.
▪ Na bočním oltáři je k dispozici farní zpravodaj.



▪ Příležitost ke svátosti smíření bude příští neděli od 15.00 do 17.00 hodin, kdy
budeme v kostele zpovídat s P. Miroslavem Parajkou kaplanem z Boskovic.
▪ Zapisujte se prosím k soukromé adoraci na Zelený čtvrtek od 20.00 do 23.50
hodin a na Bílou sobotu od 7.00 do 16.00 vždy po půl hodině. Prosím, aby na
adoraci byly nejméně 2 osoby a nejvíce 27, jak dovolují současná vládní nařízení.

▪ O poslední šifru pro postní hru je tentokrát nutné požádat přes e-mail 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 do 14. 4. 2021.
▪ Dle nóty kongregace pro bohoslužbu a svátosti k slavení Svatého týdne, mají
věřící dát přednost online přenosům se svým biskupem.
Bohoslužby z naší katedrály sv. Petra a Pavla v Brně, je možné společně prožívat
online prostřednictvím YouTube kanálu „Katedrála Petrov“ a na Zelený čtvrtek a
Velký pátek také prostřednictvím vysílání radia Proglas. Z farního kostela porto
bude přenášena pouze nedělní mše svatá.
Zelený čtvrtek 9.00 hodin -  missa chrismatis – otec biskup Vojtěch.
17.30 hodin - otec biskup Pavel. Přenáší také Radio Proglas.
Velký pátek 15.00 hodin – otec biskup Vojtěch. Přenáší také Radio Proglas.
Bílá sobota 20.30 hodin - oba otcové biskupové
Boží hod velikonoční 10.30 hodin – otec biskup Vojtěch
Na YouTube kanálu „Katedrála Petrov“ je možné se také spojit při Denní modlitbě
církve, a to na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu vždy v 7.00 hodin.

▪ Velkopáteční křížová cesta po hranicích farnosti z důvodu pandemické situace
nebude ani letos organizována jako hromadné procesí. Na farním webu budou
zpřístupněny mapové podklady, případně další materiály, které by zvaly k této
pobožnosti v přírodě.

▪ Sedmikrásek zve děti s rodinami na křížovou cestu pro děti, která byla umístěna
na zastavení křížové cesty “Bolesti regionu” vedoucí na Závrší. Bude tam až do
Bílé soboty.

▪ Začalo sčítání lidu a na přání našich biskupů se při něm nemáme zapomenout
přihlásit ke katolické církvi.

Přeji vám všem požehnané prožití Svatého týdne v tiché blízkosti s Pánem.
otec Tomáš

Římskokatolická farnost Olešnice na Moravě, Olešnice 86, 679 74
tel.: 732 701 350, web: http://olesnice.katolik.cz/ , e-mail: olesnice@dieceze.cz
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