PŘEHLED
BOHOSLUŽEB
FARNOSTÍO
LEŠNICE
, ROVEČNÉAČERNOVICE
8.00 Olešnice – za farníky
7. 2. 2021
9.30 Rovečné – mše svatá
5. neděle
11.00 Černovice – za Oldřicha Pivoňku, manželku Anežku a Marii, syny
v mezidobí
Oldřicha a Josefa
8. 2. 2021
pondělí
9. 2. 2021
úterý

Památka sv. Josefiny Bakhity, panny
7.00 Olešnice – za Miroslava Doskočila a Boží ochranu pro celou rodinu

Památka sv. Scholastiky, panny
10. 2. 2021
Vír – bohoslužba slova
16.00
středa
Olešnice – za † manžela a celou živou rodinu s prosbou o pomoc a
18.00
požehnání pro vnoučata, syna Luboše a za duše v očistci
11. 2. 2021
čtvrtek

18.00 Památka Panny Marie Lurdské
Černovice – napoděkování Pánu Bohu za stálou pomoc, s prosbou
o Boží požehnání a ochranu

12. 2. 2021
pátek
18.00 Olešnice – za Jaroslava Lukeše, rodiče a sourozence
13. 2. 2021 8.00 Olešnice – za živou a † rodinu
sobota
17.00 Rovečné – pobožnost ke sv. Faustyně
8.00
14. 2. 2021
6. neděle
9.30
v mezidobí
11.00

Olešnice – na p
 oděkování Pánu Bohu a P. Marii za šťastné prožití
60 let společného života s prosbou o další ochranu pro celou rodinu
Rovečné – mše svatá
Černovice – za farníky

▪ 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.
Prosím dodržujte v kostele rozestupy a při vstupu používejte dezinfekci.
▪ 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.
▪ Ve středu bude mše svatá pro biřmovance a po mši svaté bude v kostele
příprava na svátost biřmování. Prosím, abyste to respektovali, a na mši svatou
aby přišli pouze biřmovanci a rodina, která má intenci.
▪ Prosím členy ekonomické i pastorační rady, abychom se příští neděli 14. 2. 2021
v 18.00 hodin sešli v kostele.
▪ Svátost pomazání nemocných se bude letos hromadně udělovat pravděpodobně
o 2. neděli Velikonoční 11. 4. 2021.
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