PŘEHLED
BOHOSLUŽEB
FARNOSTÍO
LEŠNICE
, ROVEČNÉAČERNOVICE
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

15. 2. 2021
Památka bl. Bedřicha Bachsteina a druhů, mučedníků
pondělí
7.00 Olešnice–
  za sestru, živou rodinu a duše v očistci
16. 2. 2021
úterý

Popeleční středa
den přísného postu

17. 2. 2021 16.00 Vír– mše svatá
středa
18.00 Olešnice– za Jaroslava Kintra a duše v očistci
18.45 Olešnice– udělování popelce a sv. přijímání do 19.15
18. 2. 2021 18.00 Černovice– na poděkování za 80 let života, živou i † rodinu
čtvrtek
Kučerovu a Tesařovu
Olešnice– křížová cesta s podáváním sv. přijímání
19. 2. 2021
18.00 Olešnice– a † Jarmilu a Josefa Novotné, s prosbou o Boží ochranu
pátek
pro rodinu
20. 2. 2021 8.00 Olešnice– za Františka Janču, rodiče a rodiče Hlaváčkovy
sobota
8.00 Olešnice– za † Marii Novotnou, manžela, bratra a rodiče Herníkovy
21. 2. 2021
9.30 Rovečné– mše svatá
1. neděle
11.00 Černovice– z a rodinu Švancarovu, Odehnalovu a Jiřího Haluzu
postní
15.00 Olešnice– křížová cesta s podáváním sv. přijímání
▪ 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.
▪ Nedělní mše svatá je přenášena přes webovou kameru a nadále je možné po
nedělní mši svaté přistupovat jednotlivě od 8.50 do 9.30 ke svatému přijímání.
▪ Ve středu začíná svatopostní doba. Její prožívání má být spojeno s kajícností,
jejímiž prostředky jsou modlitba, půst a almužna. Popeleční středa jako první den
svatopostní doby je dnem přísného postu. 
Věřící mezi 14. a 60. rokem života jsou
vázáni postem újmy, což znamená najíst se dosyta pouze jednou za den. Ostatní
zachovávají jen půst od masa teplokrevných zvířat.
▪ K postní almužně lze využít postničky od Charity, které jsou k dispozici na
bočním oltáři Svaté Rodiny.
▪ Na stolku s tiskovinami je k dispozici nový farní kalendář pro letošní rok 2021.
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