
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

19. 3. 2023
4. neděle
postní

8.00
9.30
11.00
14.30

Olešnice – za Josefa Stejskala, 2 rodiče, bratra a živou rodinu
Rovečné – za Sylvu a Josefa Tobiášovy a rodinu Kovářovu
Černovice – za Josefa Jílka, sourozence, rodiče a rodinu Vlachovu
Olešnice – pobožnost křížové cesty (senioři)

20. 3. 2023
pondělí 14.30

18.00

Slavnost sv. Josefa, snoubence P. M. doporučený svátek
Černovice – za živou a † rodinu Jílkovu, Brackovu a Kubíčkovu
Olešnice – za 3 Josefy Horáčky a Josefa Refeka

21. 3. 2023
úterý

22. 3. 2023
středa

16.30
17.30
18.00

Vír – mše svatá
Olešnice – pobožnost křížové cesty
Olešnice – na poděkování za 80 let života s prosbou o Boží
požehnání pro rodinu

23. 3. 2023
čtvrtek

17.00 Černovice – na poděkování Bohu a P. Marii s prosbou o další
pomoc

24. 3. 2023
pátek

17.30
18.00

Olešnice – pobožnost křížové cesty
Olešnice – za rodiče Blahovy, syny, zetě a příbuzné

25. 3. 2023
sobota 8.00

Slavnost Zvěstování Páně
Olešnice – na poděkování za 80 let života s prosbou o Boží
požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

26. 3. 2023
5. neděle
postní

8.00

9.30
11.00

14.30

Olešnice – za rodiče Jaroslava a Martu Hlouškovy, prarodiče a
rodinu Bočkovu
Rovečné – za † rodinu Viktorínovu, Dlouhých a Čermákovu
Černovice – za rodiče Pospíšilovy, Kšicovy, syna Jaroslava, Jiřího,
snachu Růženu a Josefa Kršku
Olešnice – pobožnost křížové cesty (živé obrazy)

▪ V pátek bude od 15.30 setkání misijního klubka i ministrantů a po mši svaté bude
také příprava pro děti, které letos přistoupí k 1. svatému přijímání.
▪ Příští neděli budeme spát o hodinu méně, protože se mění čas.
▪ Ve čtvrtek 30. 3. zvu především seniory na výlet do Olomouce, kde navštívíme
výstavu “Posvátné umění v nesvaté době” na které je vystaven také náš relikviář
sv. Vavřince. Pouť zakončíme v předvečer Květného pátku u Panny Marie Bolestné
ve Sloupu. Prosím, abyste se přihlásili do 27. 3. na bočním oltáři.
▪ Ještě stále je možné přes farní stránky přihlásit děti školního věku na farní tábor.
Podrobnosti jsou na plakátku.
▪ Všechny mladé 2. stupně základní školy zveme na víkendovou akci na faře v
Rovečném 24. - 26. 3. Přihlašujte se co nejdříve přes odkaz:
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSc5cOH4d0p7HH.../viewform
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