PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ

OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

31. 1. 2021 8.00 Olešnice – za † Miroslava a Annu Blahovy, 2 rodiče a sourozence
4. neděle v 9.30 Rovečné – mše svatá
mezidobí 11.00 Černovice – za rodiče Plíhalovy, syna a vnuka Rostislava
1. 2. 2021
pondělí

7.00 Olešnice – za nemocnou osobu

2. 2. 2021
úterý

Svátek Uvedení Páně do chrámu
18.00 Olešnice – na poděkování za 40 roků života s prosbou za dar víry
pro rodinu

3. 2. 2021
středa

Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
16.00 Vír – mše svatá
18.00 Olešnice – za † rodiče a duše v očistci

4. 2. 2021
čtvrtek

18.00 Černovice – za rodinu Glosrovu, Koktavých a Boží ochranu pro
živé rodiny

5. 2. 2021
pátek

Památka sv. Agáty, panny a mučednice
18.00 Olešnice – za Františka Kozáka, rodiče a rodiče Posledníkovy
18.00 Černovice – bohoslužba slova
1. pátek v měsíci

6. 2. 2021
sobota

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
8.00 Olešnice – za Annu Fadrnou, manžela, syna a dceru
8.30 Černovice – bohoslužba slova
1. sobota v měsíci

8.00 Olešnice – za farníky
7. 2. 2021
9.30 Rovečné – mše svatá
5. neděle v
11.00 Černovice – za Oldřicha Pivoňku, manželku Anežku a Marii, syny
mezidobí
Oldřicha a Josefa
▪ 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.
▪ Nedělní mše svatá je přenášena přes webovou kameru.
▪ I nadále je možné po nedělní mši svaté přistupovat jednotlivě od 8.50 do 9.30 ke
svatému přijímání.
▪ V úterý si můžete přinést svíce k požehnání.
▪ Ve středu bude po mši svaté svatoblažejské požehnání do 19 hodin.
▪ V pátek bude po mši svaté příležitost k adoraci a svátosti smíření do 20 hodin.
▪ Do Tříkrálové sbírky v Olešnici jste přispěli do kasiček: v kostele 14 445,- Kč, v
prodejně COOP 12 751,- Kč. V Olešnici tak sbírka vynesla 27 196,- Kč. V Kněževsi
5 209,- Kč. Ve Křtěnově 3 529,- Kč. Do sbírky lze přispět i nadále elektronicky.
Podrobnosti naleznete na adrese https://www.trikralovasbirka.cz/ .
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