
 

PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 

 

▪ Z důvodů epidemiologických nařízení může být na bohoslužbách obsazeno 
pouze 10 % míst k sezení, což je v Olešnici 27 míst. Proto prosím, abyste se na mši 
svatou zapisovali. Do počtu se nepočítají ti, kdo zajišťují obřad - tedy kostelník, 
ministranti, varhaník a sbor o deseti zpěvácích. Hromadný zpěv je zakázán.  
 

▪ Abychom se prostřídali při bohoslužbách, prosím, abyste se zapisovali na stolku 
mezi lavicemi. Prosím buďte solidární a vyberte si třeba jen jednu mši svatou za 
týden a víkendové nechávejte pracujícím. 
 

▪ Nedělní mše svatá je přenášena přes webovou kameru. Odkaz je na webových 
stránkách farnosti. 
 

▪ I nadále je možné po nedělní mši svaté přistupovat jednotlivě od 8.50 do 9.30 ke 
svatému přijímání. 
 

▪ Tento týden je poslední možnost si v kostele zakoupit kalendáře na tento rok. 
 

▪ Do Tříkrálové sbírky lze přispět elektronicky na https://www.trikralovasbirka.cz/ , 
nebo osobně do kasičky v prodejně COOP, ale také po celý příští týden u nás v 
kostele. 
 
 

Římskokatolická farnost Olešnice na Moravě, Olešnice 86, 679 74 
tel.: 732 701 350, web: http://olesnice.katolik.cz/ , e-mail: olesnice@dieceze.cz 

  

10. 1. 2021 
 neděle 

 
8.00 

 
9.30 
11.00 

Svátek Křtu Páně 
Olešnice – na poděkování za 50 let života s prosbou o dar zdraví 
a Boží požehnání pro celou rodinu  
Rovečné – mše svatá  
Černovice – za farníky 

11. 1. 2021 
pondělí 

7.00 
 

Olešnice – na úmysly Nového Jeruzaléma 
 

12. 1. 2021 
úterý    

13. 1. 2021 
středa  

 
16.00 
18.00 

Památka sv. Hilaria z Poitiers, biskupa a učitele církve 
Vír – bohoslužba slova 
Olešnice – na poděkování za 70 let života a celou živou rodinu 

14. 1. 2021 
čtvrtek  

18.00 Černovice – za Růženu Ostrou, živé a †  z rodinu Ostrých, 
Válkovy a Kšicovy 

15. 1. 2021 
pátek 

 
18.00 

 
Olešnice – za Michala Gregora, manželku, dceru, zetě a vnučku 

16. 1. 2021 
sobota 

8.00 
 

Olešnice – za dobré vztahy v rodině 
 

17. 1. 2021 
 2. neděle v 

mezidobí 

8.00 
 

9.30 
11.00 

Olešnice – za † rodiče Marii a Josefa, syna Josefa a živou rodinu 
Čuprovu 
Rovečné – mše svatá  
Černovice – za Františka a Oldřišku Jílkovy, 2 syny a za 
nemocné 
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