
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

18. 4. 2021
3. neděle

velikonoční

8.00
9.30

10.00
11.00

Olešnice – za Antonii a Jaroslava Kadlovy
Rovečné – mše svatá
Černovice – bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání
Černovice – na poděkování Bohu za dožitá léta, živé a † z našich
rodin, za šťastnou hodinu smrti a za duše v očistci

19. 4. 2021
pondělí

7.00
14.30

Olešnice – za oběti a strůjce olešnického procesu z roku 1953
Černovice – pohřeb pana Josefa Jurného

20. 4. 2021
úterý

21. 4. 2021
středa 17.00

18.00

Památka sv. Anselma, biskupa a učitele církve
Vír – mše svatá
Olešnice – za Josefa Kadlece a celou žijící rodinu

22. 4. 2021
čtvrtek 18.00 Černovice – za Josefa Jurnečku, rodiče a sestru

23. 4. 2021
pátek 18.00

Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
Olešnice – za † Boženu a Jaroslava Herníkovy

24. 4. 2021
sobota 8.00

Památka sv. Jiří, mučedníka
Olešnice – za dobré vztahy v rodině

25. 4. 2021
4. neděle

velikonoční

8.00
9.30

10.00
11.00

14.00

Olešnice – za Vlastislavu Blahovou a rodiče
Rovečné – mše svatá
Černovice – bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání
Černovice – na poděkování za 40 let života s prosbou o dary
Ducha sv. pro náročnou službu
Olešnice – křest Františka Graciase

▪ 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.

▪ Prosím ty, kdo by se chtěli zapojit do přípravy a průběhu Noci kostelů v naší
farnosti dne 28. 5. 2021, aby přišli tuto středu 21. 4. po mši svaté tedy v 18.40 na
faru k domluvě o zajištění programu.

▪ Tento pátek zvu na mši svatou děti navštěvující náboženství.

▪ Dnes poslední možnost k přihlášení na farní tábor, který se bude konat od 22. do
31. 7. 2021. Děti prosím přihlaste elektronicky přes farní web.
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