PŘEHLED
BOHOSLUŽEB
FARNOSTÍO
LEŠNICE
, ROVEČNÉAČERNOVICE
Olešnice– za 
† rodiče Marii a Josefa, syna Josefa a živou rodinu
17. 1. 2021
Čuprovu
2. neděle v
Rovečné– mše svatá
9.30
mezidobí
Černovice– za 
Františka a Oldřišku Jílkovy, 2 syny a za
11.00
nemocné
8.00

18. 1. 2021
pondělí

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
7.00 Olešnice– za živou i † rodinu Soukalovu a Pospíšilovu s prosbou
o víru pro vnoučata

19. 1. 2021
úterý
Památka sv. Fabiána, papeže a sv. Šebestiána, mučedníků
20. 1. 2021
16.00 Vír– mše svatá
středa
18.00 Olešnice– za Jindřicha Dvořáčka

Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
21. 1. 2021
18.00 Černovice– za Antonína Musila, rodiče Musilovy, Jílkovy a živé i
čtvrtek
† z rodiny
22. 1. 2021
Památka sv. Vincence, jáhna a mučedníka
pátek
18.00 Olešnice–
  za Františka Doskočila, manželku a jejich sourozence
23. 1. 2021
sobota

8.00 Olešnice– na úmysl dárce

8.00 Olešnice– za † rodiče Horáčkovy, Machátovy, Karla Chybíka a
24. 1. 2021
celou rodinu
3. neděle v 9.30 Rovečné– mše svatá
mezidobí 11.00 Černovice– za rodiče Jílkovy, 2 syny, snachu, 2 zetě, rodiče
Brackovy, 2 syny, Josefa Kubíčka, rodiče a za nemocné
▪ 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.
▪ Od 18. do 25. 1. je týden modliteb za jednotu křesťanů, prosím, abyste tento
úmysl zahrnuli i do osobní modlitby např. modlitbou z kancionálu č. 031.
▪ Do Tříkrálové sbírky lze přispět elektronicky na 
https://www.trikralovasbirka.cz/,
nebo osobně do kasičky v prodejně COOP, a do konce týdne i u nás v kostele.

▪ Termín farního tábora je stanoven od čtvrtka 22. 7. do neděle 31. 7. 2021.
▪ Olešnická pouť bude 8. 8. 2021, protože následující neděli tedy 15. 8., je pouť v
Hodoníně.
▪ V sakristii si mohou ti, kteří si napsali intence, tedy úmysly mší svatých,
vyzvednou zpět své listky, kde je uveden termín jejich odsloužení.

Ekumenická bohoslužba v roce 2017
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