PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ
4. 4. 2021
neděle

8.00
9.30
11.00
Boží hod 12.00
Velikonoční 14.00
15.00
5. 4. 2021
pondělí

OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

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

8.00 Olešnice – za Ludmilu a Františka Cvrkalovy
10.00 Černovice – za Františka a Oldřišku Jílkovy, 2 syny a za nemocné

6. 4. 2021
úterý
7. 4. 2021
středa

14.00 Olešnice – pohřeb paní Pokorné
17.00 Vír – bohoslužba slova
18.00 Olešnice – za † rodiče Blahovy, syny, zetě a příbuzné

8. 4. 2021
čtvrtek

18.00 Černovice – za † kamaráda Aleše Fialu, živé a † z rodiny

9. 4. 2021
pátek

18.00 Olešnice – za Annu a Františka Lipských, rodiče a sourozence

10. 4. 2021 8.00 Černovice – za rodiče Kovářovy a Kotoučkovy
sobota
18.00 Rovečné – mše svatá pro poutníky ke sv. Faustyně
Neděle Božího Milosrdenství
11. 4. 2021
8.00 Olešnice – na úmysl dárce
2. neděle
9.30 Rovečné – mše svatá
velikonoční
11.00 Černovice – za farníky
▪ 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. Nedělní mše svatá je přenášena přes webovou
kameru.
▪ Modlitbu pro žehnání velikonočních pokrmů v rodině naleznete na farních
stránkách.
▪ Děti, které se účastnily postní hry, zvu tento pátek na mši svatou. Po jejím
skončení budu dětem předávat odměnu.
▪ Na farní tábor, který se bude konat od 22. do 31. 7. 2021, děti prosím přihlašujte
elektronicky přes farní web do 18. 4. 2021.
▪ Příští neděli z důvodu epidemiologických opatření nebude při mši svaté
udělována svátost Pomazání nemocných, jak bylo původně plánováno. Náhradní
termín bude včas oznámen.
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