
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

29. 5. 2022
7. neděle

velikonoční

8.00

9.30
11.00

Olešnice – za rodiče Horáčkovy, sourozence, jejich rodiče a
duše v očistci
Rovečné – za Ladislava Dlouhého a živé i † z rodiny
Olešnice – za prvokomunikanty a jejich rodiče

30. 5. 2022
pondělí 7.00

Památka sv. Zdislavy
Olešnice – za rodiče Procházkovy, syna, vnučku a živou rodinu

31. 5. 2022
úterý 18.00

Svátek Navštívení Panny Marie
Kněževes – mše svatá

1. 6. 2022
středa 16.30

18.00

Památka sv. Justina, mučedníka
Vír – mše svatá ke cti svaté Zdislavy
Olešnice – ke cti Ducha Svatého za dar víry pro rodinu

2. 6. 2022
čtvrtek

10.00
18.00

Památka sv. Marcelina a Petra, mučedníků
Olešnice - DPS – mše svatá
Černovice – na poděkování Bohu za dožitá léta s prosbou o
požehnání pro živé rodiny

3. 6. 2022
pátek

16.00
18.00
18.00

Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
Rovečné – bohoslužba slova 1. pátek v měsíci
Černovice – bohoslužba slova
Olešnice – za † Martu Kolářovou, manžela a živou i † z rodinu

4. 6. 2022
sobota

8.00
8.30
11.00
19.00

Olešnice  – za rodiče Kovářovy a Kotoučkovy
Černovice  – bohoslužba slova 1. sobota v měsíci
Černovice  – křest Michaely Musilové
Olešnice  – Svatodušní vigilie

5. 6. 2022
8. neděle

velikonoční

8.00
9.30
11.00

14.00

Slavnost Ducha Svatého
Olešnice – za farníky
Rovečné – za rodinu Horkých a blízké příbuzné
Černovice – 1. svaté přijímání – za prvokomunikanty a jejich
rodiče
Ústup – poutní mše svatá – za živé a † farníky z Ústupu

▪ Ve čtvrtek začala devítidenní Svatodušní novéna. Připojit se k této celocírkevní
akci lze jakoukoliv modlitbou k Duchu Svatému nebo desátkem růžence se
svatodušním tajemstvím.

▪ Ve čtvrtek po mši svaté přijmou prvokomunikanti 1. svátost smíření. Následně
bude nácvik na 1. svaté přijímání, které se uskuteční v neděli.

▪ Příští neděli o Slavnosti Ducha Svatého bude v Černovicích 1. svaté přijímání.
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