
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

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

31. 5. 2021
pondělí 7.00

Svátek Navštívení Panny Marie
Olešnice – za Marii Jurovou a dceru Zdeňku Vaňousovou

1. 6. 2021
úterý 18.00

Památka sv. Justina, mučedníka
Kněževes – mše svatá

2. 6. 2021
středa

17.00
18.00

Památka sv. Marcelína a Petra, mučedníků
Vír – bohoslužba slova
Olešnice – za pomoc, ochranu a požehnání pro všechny
oslavence v rodině a za duše v očistci

3. 6. 2021
čtvrtek

10.00
18.00

Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
Olešnice DPS – mše svatá
Černovice – na poděkování Bohu za dožitá léta s prosbou o
požehnání pro živé rodiny

4. 6. 2021
pátek

18.00 Olešnice – za rodiče Janovy a sourozence 1. pátek
(Po mši svaté Nikodémova noc do 20.00)

5. 6. 2021
sobota 8.00

18.00

Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 1. sobota
Olešnice – za rodiče Fadrných, sestru a švagra
Černovice – mše svatá s nedělní platností – za farníky

6. 6. 2021
10. neděle
v mezidobí

8.00
10.30

Slavnost Těla a Krve Páně
Olešnice – za farníky
Rovečné – poutní mše svatá s 1. svatým přijímáním dětí

▪ 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.
▪ Děkuji všem, kdo se podíleli na Noci kostelů v naší farnosti.
▪ V pátek bude na faře od 16.30 do 17.30 náboženství.
▪ Tento týden budu navštěvovat nemocné.
▪ Příští neděli bude po mši svaté průvod Božího Těla, proto prosím maminky, aby
vypravily družičky.
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