
 

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. 
 

▪ Nedělní mše svatá je přenášena přes webovou kameru.  
 

▪ Po nedělní mši svaté je možné od 8.50 do 9.30 přijít ke svatému přijímání. 
 

▪ V pátek bude možnost přistoupit ke svátosti smíření během křížové cesty od 
15.00 do 15.30, pak přede mší svatou od 17.20 do 18.00 a také po mši svaté do 
20.00 hodin. 
 

▪ Další šifra pro postní hru zní: “Projdi pod nápisem "DEO OPTIMO", před mřížemi 
padni na koleno. Pomodli se Zdrávas i Otče náš a šifru tam nalézáš. Kdo by chtěl 
k postní hře podrobnější informace, může o něj požádat elektronicky Žanetu 
Horáčkovou na adrese horackova.zaneta@seznam.cz .  
 
 
 

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

  

28. 2. 2021 
2. neděle 

postní 

8.00 
9.30 
11.00 

 
15.00 

Olešnice – za † rodiče Marii a Bohuslava Sedlákovy a duše v očistci 
Rovečné – mše svatá  
Černovice – za Františka a Hedviku Pivoňkovy, snachu Marii 
a rodinu Douškovu 
Olešnice – křížová cesta s podáváním sv. přijímání 

1. 3. 2021 
pondělí 

7.00 Olešnice – za rodinu Konrádovu s prosbou o  Boží požehnání pro 
celou živou rodinu  

2. 3. 2021 
úterý  

 
  

3. 3. 2021 
středa  

16.00 
17.20 
18.00 

Vír – mše svatá  
Olešnice – křížová cesta 
Olešnice – za Alenu Sadílkovu, dvoje rodiče a živou i † přízeň 

4. 3. 2021 
čtvrtek  

17.30 
18.00 

Černovice – křížová cesta 
Černovice – za rodiče Brandnerovy, Boží požehnání a ochranu 
Panny Marie pro celou rodinu 

5. 3. 2021 
pátek 

15.00 
17.20 
18.00 

Olešnice – křížová cesta s podáváním sv. přijímání pro seniory 
Olešnice – křížová cesta pro děti                           1. pátek v měsíci 
Olešnice – za Josefu a Josefa Bílkovy, rodiče a sourozence 

6. 3. 2021 
sobota 

8.00 
8.30 

Olešnice – za rodiče Skřivánkovy a syna 
Černovice – bohoslužba slova                            1. sobota v měsíci 

7. 3. 2021 
3. neděle 

postní 

8.00 
9.30 
11.00 
15.00 

Olešnice – za farníky  
Rovečné – mše svatá  
Černovice – za Josefa a Helenu Kšicovy, živou i † rodinu 
Olešnice – křížová cesta s podáváním sv. přijímání 
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