PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ
8.00
2. 5. 2021 9.30
5. neděle 10.00
velikonoční 11.00
15.00

OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

Olešnice – za hasiče
Rovečné – mše svatá
Černovice – bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání
Černovice – za hasiče
Olešnice – křest Natálie Kolářové

3. 5. 2021
pondělí

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
7.00 Olešnice – za Josefa Dvořáčka a jeho rodiče

4. 5. 2021
úterý

Památka sv. Floriána, mučedníka
18.00 Kněževes – mše svatá

5. 5. 2021
středa

Vír – mše svatá
17.00
Olešnice – na poděkování a za † rodiče Bulákovy, dceru, syna,
18.00
vnuka, 2 vnučky a snachu

6. 5. 2021
čtvrtek

Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
18.00 Černovice – za Františka a Antonii Koktavých, sestry, rodinu
Glosrovu a Boží ochranu pro živé rodiny

7. 5. 2021
pátek

18.00 Olešnice – za rodinu Pochopovu
18.00 Černovice – bohoslužba slova

8. 5. 2021
sobota

1. pátek v měsíci

Panny Marie, Prostřednice všech milostí
8.00 Olešnice – za živou a † rodinu Moravcovu a duše v očistci

8.00 Olešnice – za manžela Františka, sestru a dvoje rodiče
9. 5. 2021
8.30 Černovice – bohoslužba slova
6. neděle
9.30 Rovečné – mše svatá
velikonoční
11.00 Osiky - pouť ke sv. Stanislavovi – za farníky
▪ Z důvodů epidemiologických nařízení je třeba při bohoslužbách dodržovat
rozestupy, mít respirátor a dezinfikovat si ruce. Počet již není jinak omezen, ale
i nadále platí dispens od účasti na nedělní mši svaté. Stále je také možné sledovat
přes webovou kameru nedělní mši svatou z olešnického kostela.
▪ Tento týden budu navštěvovat nemocné.
▪ V pátek budou mít děti náboženství na faře od 16.30 do 17.30 hodin. Poté jsou děti
zvány také na mši svatou.
▪ Příští neděli půjdeme z Černovic procesím na pouť ke sv. Stanislavovi do Osik.
Vycházet se bude od černovického kostela v 9.00 hodin.
▪ Příští neděli 9. 5. 2021 půjdeme v Olešnici v 15.00 hodin požehnat pole a prosit tak
za úrodu.
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