PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ

OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

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
10. 5. 2021 7.00 Olešnice – za živou a † rodinu Novotnou a Soukalovu
pondělí
15.00 Vír – pohřeb paní Jarmily Čípkové
11. 5. 2021
úterý
Památka sv. Pankráce, mučedníka
12. 5. 2021
17.00 Vír – bohoslužba slova
středa
18.00 Olešnice – na poděkování za 70 let života a Boží pomoc a ochranu
Slavnost Nanebevstoupení Páně
13. 5. 2021
17.00 Olešnice – za živé a † z rodiny Plíhalovy a Stejskalovy
čtvrtek
18.30 Černovice – za Marii a Ludmilu Kšicovy
14. 5. 2021
Svátek sv. Matěje, apoštola
pátek
18.00 Olešnice – za † Alenu Svobodovou
15. 5. 2021 8.00 Olešnice – za manžele Laurenčíkovy a duše v očistci
sobota
18.30 Olešnice – novéna k Duchu Svatému
8.00 Olešnice – na poděkování za 90 let života, s prosbou o další
16. 5. 2021
ochranu pro celou rodinu
7. neděle 9.30 Rovečné – mše svatá
velikonoční 11.00 Černovice – za rodiče Humpolíčkovy, syna Jaromíra a snachu
Jindru
▪ 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 možné sledovat přes
webovou kameru nedělní mši svatou z olešnického kostela.
▪ Dnes v neděli 9. 5. 2021 odpoledne půjdeme v Olešnici požehnat pole a prosit tak
za úrodu. Vyjdeme v 15.00 hodin od hřbitova a vydáme se kousek po křížové cestě
a pak směrem na Křtěnov a Lhotu u křížku požehnáme polím, lukám a sadům.
▪ Ve středu 12. 5. 2021 večer po mši svaté v 18.45 zvu na organizační schůzku vás,
kteří jste se již zapojili nebo se chcete zapojit do zajištění programu Noci kostelů v
olešnické farnosti, která se koná 28. 5. 2021 večer.
▪ Ve čtvrtek začíná společná novéna k Duchu Svatému. Bude bývat v kostele vždy
po večerní mši svaté, a když večerní mše není tak bude v 18.30 hodin.
▪ V pátek budou mít děti náboženství na faře od 16.30 do 17.30 hodin. Poté jsou děti
zvány také na mši svatou.
▪ V sobotu 15. 5. 2021 bude na Veselce od 17.30 májová pobožnost.
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