
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

16. 5. 2021
7. neděle

velikonoční

8.00

9.30
11.00

Olešnice – na poděkování za 90 let života, s prosbou o další
ochranu pro celou rodinu
Rovečné – mše svatá
Černovice – za rodiče Humpolíčkovy, syna Jaromíra a snachu
Jindru

17. 5. 2021
pondělí

7.00
18.30

Olešnice – za živou a † rodinu Kubíčkovu a Bednářovu
Olešnice – novéna k Duchu Svatému

18. 5. 2021
úterý 18.30 Olešnice – novéna k Duchu Svatému

19. 5. 2021
středa

17.00
18.00

Vír – mše svatá
Olešnice – za † Františka Sitaře, bratra a rodiče

20. 5. 2021
čtvrtek 18.00

18.30

Památka sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze
Černovice – za Ilonu Křenkovou
Olešnice – novéna k Duchu Svatému

21. 5. 2021
pátek 18.00

Svátek Výročí posvěcení katedrály
Olešnice – za † Václava Novotného, manželku a sourozence

22. 5. 2021
sobota

8.00

18.30

Památka sv. Rity z Cascie, řeholnice
Olešnice – za † rodiče Marii a Josefa, syna Josefa a za živou
rodinu Čuprovu
Olešnice –  mše svatá - vigilie Slavnosti Seslání Ducha Svatého

23. 5. 2021
neděle
závěr

velikonoční
doby

8.00
9.30
11.00

Slavnost Seslání Ducha Svatého Sbírka na Charitu!
Olešnice – za Marii Mistrovou a rodiče
Rovečné – mše svatá
Černovice – za Ludmilu, Josefa a Františka Culkovy, Jana a Annu
Leníkusovy

▪ 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.
▪ V pátek budou mít děti náboženství na faře od 16.30 do 17.30 hodin. Poté jsou děti
zvány také na mši svatou.
▪ V pátek po mši svaté bude setkání biřmovanců.
▪ V sobotu 22. 5. 2021 bude v 18.30 mše s nedělní platností.
▪ Letos nebude o Slavnosti Seslání Ducha Svatého pouť v Ústupě.
▪ V pátek 28. 5. 2021 od 18.00 do 21.30 se olešnická farnost připojí k celostátní akci
pod názvem “Noc kostelů”. Bohatý program této akce, nejen v naší farnosti,
naleznete na webových stránkách https://www.nockostelu.cz/ . Do Olešnice bych
chtěl zvláště pozvat děti na bohatý doprovodný program na faře.

Římskokatolická farnost Olešnice na Moravě, Olešnice 86, 679 74
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