
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

26. 3. 2023
5. neděle
postní

8.00

9.30
11.00
14.30

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

27. 3. 2023
pondělí

7.00

14.30

Olešnice – na poděkování za dar kněžství † Mons. prof.
Ladislava Tichého při výročí 75. let od narození
Černovice – pohřeb paní Marie Dostálové

28. 3. 2023
úterý

18.00
18.00

Olešnice – modlitby babiček, dědečků a tetiček
Hodonín – mše svatá

29. 3. 2023
středa

16.30
18.00

Vír – bohoslužba slova
Olešnice – bohoslužba slova
(za Františka Janču a rodiče, rodiče Hlaváčkovy a 3 syny)

30. 3. 2023
čtvrtek

17.00 Černovice – za rodiče Tesařovy, 2 syny, rodiče Kučerovy, syna,
manžele Švecovy a Boží ochranu pro živé rodiny

31. 3. 2023
pátek

15.00
17.30
18.00

Rovečné – mše sv. s rozloučením s panem Miloslavem Vašířem
Olešnice – pobožnost křížové cesty
Olešnice – za dar svátosti smíření pro tatínka

1. 4. 2023
sobota

8.00
8.30

Olešnice – za Františka Novotného, vnučku a celou živou rodinu
Černovice – bohoslužba slova 1. sobota v měsíci

2. 4. 2023
Květná
neděle

!7.40!
9.30
11.00
14.30

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

▪ Dnes se od 14.30 uskuteční pobožnost křížové cesty u farního kostela. Děti při ní
budou ztvárňovat živé obrazy 14. zastavení. Přijďte prosím podpořit.
▪ Ve středu 29. 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 začneme mší sv. v Dubu nad Moravou, kde bude i oběd. Prosím,
abyste se přihlásili nejpozději dnes 26. 3. na bočním oltáři. Pokud se nepřihlásí
alespoň 30 účastníků, tak se zájezd neuskuteční. Odjezd z Olešnice v 8.00 hodin.
Cena 300,- kč bez oběda.
▪ 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.
▪ V sobotu bude možnost přijmout svátost smíření před Velikonocemi. Zpovídat
přijede P. Miroslav Parajka z Boskovic a zpovídat se bude od 7.30 do 10.00 hodin.
▪ O květné neděli začne bohoslužba v 7.40 na náměstí. Prosím ty, kteří nebudou mít
svoje ratolesti k požehnání ať si je rozeberou před začátkem obřadu.
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