
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

13. 6. 2021
11. neděle
v mezidobí

8.00
9.30
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

14. 6. 2021
pondělí

7.00 Olešnice – za dary Ducha Svatého pro celou rodinu

15. 6. 2021
úterý

Památka sv. Víta, mučedníka

16. 6. 2021
středa

17.00
18.00

Vír – bohoslužba slova
Olešnice – na poděkování za 50 let života a dar víry s prosbou
o dary Ducha Svatého do dalších let

17. 6. 2021
čtvrtek 18.00 Černovice – za rodiče Doležalovy, syna a živou rodinu

18. 6. 2021
pátek 17.00 Olešnice – za † rodiče Kadlecovy a Šešelkovy i jejich děti

19. 6. 2021
sobota

8.00

13.00

Památka Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
Olešnice – za † rodiče Marii a Metoděje Halasovy a za živou i †
rodinu Halasovu a Slezákovu
Hodonín – za živé a † hasiče (K výročí 130 let od založení hasičů)

20. 6. 2021
12. neděle
v mezidobí

8.00
9.30
11.00

Olešnice – za Josefa Horáčka
Rovečné – mše svatá
Černovice – za Josefa Koláře a za živou i † rodinu

▪ Z důvodů epidemiologických nařízení je třeba při bohoslužbách dodržovat
rozestupy, mít respirátor a dezinfikovat si ruce. I nadále platí dispens. Stále je také
možné sledovat přes webovou kameru nedělní mši sv. z olešnického kostela.
▪ Dnes v 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 pěším výletem k nové mariánské kapličce nad
Trpínem tento pátek 18. 6. 2021. V 15.00 hodin se bude vycházet od farního kostela.
Děti se vrátí asi v 19.00 autobusem. Budeme rádi, když s dětmi půjdou i dospělí.
▪ V pátek bude mše svatá v Olešnici už v 17.00 hodin.
▪ V pátek po mši svaté zvu také všechny zájemce, kteří se chtějí společně pomodlit
u nové mariánské kapličky nad Trpínem a rozhlédnout se do kraje, na krátkou pouť.
V 18.00 hodin pojede autobus z olešnického náměstí. Z Trpína půjdeme asi 0,5 km
pěšky do kopce a po krátké pobožnosti se vydáme zpět k autobusu a domů.
▪ Na webových stránkách farnosti je možné si poslechnout reportáž z noci kostelů v
Olešnici, kterou pro Český Rozhlas Brno natočila Eliška Kánská.
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