
 

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. 
 

▪ Do Tříkrálové sbírky lze přispět dnes naposledy osobně do kasičky v kostele. 
Nadále však je možné přispět elektronicky. Podrobnosti naleznete na adrese 
https://www.trikralovasbirka.cz/ . 
 

▪ V sakristii si mohou ti, kteří si napsali intence, tedy úmysly mší svatých, 
vyzvednou zpět své lístky, kde je uveden termín jejich odsloužení.  
 
 
 

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

  

24. 1. 2021 
 3. neděle v 

mezidobí 

8.00 
 

9.30 
11.00 

 

Olešnice – za † rodiče Horáčkovy, Machátovy, Karla Chybíka a 
celou rodinu 
Rovečné – mše svatá  
Černovice – za rodiče Jílkovy, 2 syny, snachu, 2 zetě, rodiče 
Brackovy, 2 syny, Josefa Kubíčka, rodiče a za nemocné 

25. 1. 2021 
pondělí 

 
7.00 

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 
Olešnice – na úmysl dárce 

26. 1. 2021 
úterý   Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 

 

27. 1. 2021 
středa  

 
16.00 
18.00 

Památka sv. Anděly Mericiové, panny 
Vír – bohoslužba slova 
Olešnice – za nemocnou osobu 

28. 1. 2021 
čtvrtek  

 
18.00 

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 
Černovice – za  Františka Prokse a živou i †  z rodinu 

29. 1. 2021 
pátek 

 
18.00 

 
Olešnice – za nemocnou osobu 

30. 1. 2021 
sobota 

8.00 
 

Olešnice – za † Marii Roubíkovou 
 

31. 1. 2021 
 4. neděle v 

mezidobí 

8.00 
9.30 
11.00 

Olešnice – za † Miroslava a Annu Blahovy, 2 rodiče a sourozence 
Rovečné – mše svatá  
Černovice – za rodiče Plíhalovy, syna a vnuka Rostislava 
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