
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

27. 3. 2022
4. neděle

postní

8.00
9.30
11.00

14.30

Olešnice – za Hedviku a Josefa a celou živou rodinu Nedělovu
Rovečné – za rodinu Bervidovu a Čípkovu
Černovice – za rodiče Josefa a Vlastimilu Pospíšilovy, Jiřího a
Ludmilu Kšicovy, syny Jaroslava a Jiřího, snachu Růženu
Olešnice – pobožnost křížové cesty

28. 3. 2022
pondělí

7.00 Olešnice – za † rodiče a duše v očistci

29. 3. 2022
úterý 18.00 Hodonín – mše svatá

30. 3. 2022
středa

16.30
18.00

Vír – mše svatá
Olešnice – za † rodiče Blahovy, syny, zetě a příbuzné

31. 3. 2022
čtvrtek

17.30
18.00

Černovice – pobožnost křížové cesty
Černovice – za Jaroslavu a Josefa Sedlákovy a jejich rodiče

1. 4. 2022
pátek

16.00
18.00
17.20
18.00

Rovečné – bohoslužba slova 1. pátek v měsíci
Černovice – bohoslužba slova
Olešnice – pobožnost křížové cesty
Olešnice – za † rodiče Horáčkovy, Machátovy, † švagrovou a celou
živou i † rodinu

2. 4. 2022
sobota

8.00

8.30

Olešnice  – na poděkování za 85 let života, s prosbou o Boží
ochranu pro celou rodinu
Černovice – bohoslužba slova 1. sobota v měsíci

3. 4.  2022
5. neděle

postní

8.00
9.30
11.00
14.30

Olešnice – za farníky
Rovečné – za rodinu Špačkovu a Vaverkovu
Černovice – za rodinu Markovu, Nedomovu a Fouskovu
Olešnice – pobožnost křížové cesty

▪ Dnes o radostné neděli přijměte pozvání na farní kavárnu, která začíná na faře
hned po mši svaté.
▪  Připomínám přihlášeným na operu “Řecké pašije” , že dnes v neděli 27. 3. 2022
odjíždíme z olešnického náměstí v 15.30 hodin. Doplatek za lístek a dopravu se
bude vybírat v autobuse a činí 250,- Kč za běžný lístek, 185,- Kč pro seniory a
175,- Kč pro studenty. Představení začíná 17.00 a návrat bude do 21.00 hodin.
▪  Na farních stránkách olešnické farnosti můžete přihlašovat děti na farní tábor v
termínu od 21. 7. do 30. 7. 2022. Přihlášení je možné do 17. 4. 2022. Bližší
informace naleznete na elektronické přihlášce a na plakátku.
▪  Tento týden budu navštěvovat nemocné.
▪ V pátek bude po mši svaté následovat Nikodémova noc do 20.00 hodin.
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