
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

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

7. 6. 2021
pondělí

7.00 Olešnice – za živou i † rodinu Bedanovu a † kamarátku

8. 6. 2021
úterý

9. 6. 2021
středa

17.00
18.00

Památka sv. Efréma, jáhna a učitele církve
Vír – mše svatá
Olešnice – na poděkování za život a povolání P. Prof. ThDr. Aloise
Augustina Neumanna, OSA. Při výročí 130. výročí narození.

10. 6. 2021
čtvrtek 18.00 Černovice – za Bohumilu Štarhovou, živou a † rodinu

11. 6. 2021
pátek 18.00

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Olešnice – za rodiče Elišku a Josefa Strakovy

12. 6. 2021
sobota

8.00
11.00
15.00

Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
Olešnice – za Františku Medunovou, manžela Jiřího a duše v očistci
Olešnice – svatba Mariana Filipa a Zdenky Pohankové
Olešnice – křest Karla Kahule

13. 6. 2021
11. neděle
v mezidobí

8.00
10.30
11.00
11.00

Olešnice – za Viktora Šafaříka a celou živou i † rodinu
Rovečné – mše svatá
Černovice – za rodinu Pešovu, Kučerovu a ochranu pro živé rodiny
Olešnice – 1. svatým přijímáním dětí – za prvokomunikanty

▪ 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 přípravě dnešní slavnosti Božího Těla.
▪ V pátek bude na faře od 16.30 do mše svaté nácvik scholičky na nedělní slavnost
1. svatého přijímání. Od 17.00 bude 1. svatá zpověď prvokomunikantů. Po mši svaté
bude nácvik jdoucích k 1. svatému přijímání. Náboženství tento pátek tedy nebude.
▪ Příští neděli budou v Olešnici 2 mše svaté s tím, že ta v 11.00 hodin je určena
především prvokomunikantům a jejich rodinám, ale i ostatním rodinám s dětmi.
▪ Příští neděli 13. 6. 2021 v 17.00 hodin jsou na faru zvány ženy a dívky na
přednášku pod názvem ”Harmonie cyklu s bylinkami a vitamíny”.

▪  Výuku náboženství letos zakončíme výletem k nové Mariánské kapličce nad
Trpínem v pátek 18. 6 2021.
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