PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ

OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

7.30 Olešnice – za Jaroslava Blahu a všechny drahé zemřelé
10. 4. 2022
9.30 Rovečné – za rodinu Bartoňovu a Flídrovu
Květná
11.00 Černovice – za farníky
neděle
15.00 Olešnice – pobožnost křížové cesty (Živé obrazy)
11. 4. 2022 7.00 Olešnice – za oběti a strůjce olešnického procesu v roce 1953
pondělí
15.30 Olešnice – pohřeb pana Lea Girgleho
12. 4. 2022
(za 88 let života a stálou Boží pomoc)
úterý
18.00 Olešnice – modlitba za vnoučata
13. 4. 2022 16.30 Vír – mše svatá
středa
18.00 Olešnice – za dary Ducha Svatého pro celou rodinu
Památka poslední večeře Páně
14. 4. 2022
16.00 Rovečné – za živé i † kněze a nová kněžská a řeholní povolání
Zelený
17.30 Černovice – za rodinu Křenkovu a Šafářovu
čtvrtek
19.00 Olešnice – za rodinu Konrádovu a Boží ochranu pro celou rodinu
15. 4. 2022 15.00
Velký
17.00
pátek
17.00
17.00

Památka umučení Páně
Olešnice – pobožnost křížové cesty
Olešnice – velkopáteční obřady
Černovice – velkopáteční obřady
Rovečné – velkopáteční obřady

Den přísného postu!

Velikonoční vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
16. 4. 2022
19.00 Černovice – za Květoslavu Kitnerovou, její rodinu, P. Josefa Šikulu,
Bílá
nová kněžská povolání a duše v očistci
sobota
21.00 Olešnice–za † kamaráda i jeho rodinu a známé
17. 4. 2022
8.00
neděle
9.30
11.00
Boží hod
Velikonoční
16.00

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Olešnice – za živou a † Rodinu Moravcovu
Rovečné – za živou a zemřelou rodinu Bukáčkovu a Sadílkovu
Černovice – za Františka a Růženu Lukešovy, jejich rodiče a rodinu
Šimkovu
Olešnice – svátostné požehnání

▪ Dnes mají hned po mši sv. nácvik zpěvu muži a v 18.00 hodin pak celý sbor.
▪ Dnes v neděli 10. 4. vás společně s katechetkami a dětmi z náboženství zveme
na křížovou cestu “Živé obrazy”. která začíná v 15.00 hodin ve farním kostele.
Původně byla tato křížová cesta plánovaná venku cestou na Závrší, ale kvůli
počasí se přesouvá do kostela. Děti mají sraz na faře ve 14.00 hodin.
▪ Ve čtvrtek po mši sv. se vydáme procesím do kostelíčku, kde bude celonoční
bdění s Ježíšem v Getsemanské zahradě. Zapisujte se prosím k modlitební
službě do listiny na oltáři Svaté Rodiny.
▪Mladí z farnosti zvou na křížovou cestu po hranicích farnosti, která bude
tradičně na Velký pátek a začíná v 7.00 hodin u rybníku Pešák.
▪O Velikonoční neděli si můžete k požehnání přinést velikonoční pokrmy.

▪Příští neděli vás zvu na farní kavárnu, která proběhne netradičně až odpoledne
po požehnání, tedy asi od 16.30 hodin. Na faře bude také ke zhlédnutí výstava
fotografií od sdružení Člověk a víra.
▪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, tedy příští
neděle. Bližší informace naleznete na elektronické přihlášce a na plakátku.
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