
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

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

24. 5. 2021
pondělí 7.00

Památka Panny Marie, Matky církve
Olešnice – za Marii Kadlecovou a rodiče

25. 5. 2021
úterý 18.00 Hodonín – mše svatá

26. 5. 2021
středa 17.00

18.00

Památka sv. Filipa Neriho, kněze
Vír – bohoslužba slova
Olešnice – za rodiče Procházkovy, syna a živou rodinu

27. 5. 2021
čtvrtek 18.00

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Černovice – za kněze

28. 5. 2021
pátek

17.00 Olešnice – za † manželku, † rodiče i † sourozence a duše v očistci
Noc kostelů od 18.00 do 21.30 hodin.

29. 5. 2021
sobota 8.00

Památka sv. Pavla VI., papeže
Olešnice – za náhle zemřelého bratra

30. 5. 2021
neděle

8.00
9.30
11.00

15.00

Slavnost Nejsvětější Trojice
Olešnice – za rodiče Horáčkovy, sourozence a jejich rodiče
Rovečné – mše svatá
Tasovice - poutní mše svatá – za živé i † farníky z Tasovic, rodiče
Fadrných, Josefa a Ludmilu Zhořovy a přízeň
Lhota u Olešnice - poutní mše svatá – za živé i † farníky ze Lhoty

▪ 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 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. Dále bude
program probíhat v obou kostelích u obou božích muk.
▪ V pátek bude z důvodu pořádání noci kostelů mše svatá již v 17.00 hodin.
▪ Pan jáhen Ladislav Kinc zve v sobotu 29. 5. 2021 na poutní výlet do Olomouce. Na
programu je návštěva kněžského semináře, kaple sv. Jana Sarkandra, katedrála a
ZOO. Autobus bude řídit František Vojta. Přihlásit se můžete telefonicky u pana
jáhna na jeho čísle 606 948 970.

Římskokatolická farnost Olešnice na Moravě, Olešnice 86, 679 74
tel.: 732 701 350, web: http://olesnice.katolik.cz/ , e-mail: olesnice@dieceze.cz
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