PŘEHLEDBOHOSLUŽEBFARNOSTÍOLEŠNICE, ROVEČNÉAČERNOVICE
8.00 Olešnice– na poděkování za 60 roků života s prosbou o Boží
23. 2. 2020
ochranu a požehnání pro celou rodinu
7. neděle 9.30 Rovečné– mše svatá
v mezidobí 11.00 Černovice –  za Františka a Hedviku Pivoňkovy, snachu Marii
a rodinu Douškovu
24. 2. 2020 7.00 Olešnice– na poděkování za dar života
pondělí
14.30 Černovice – pohřeb paní Ludmily Jurné
25. 2. 2020
úterý
18.00 Hodonín– mše svatá
Popeleční středa
den přísného postu

26. 2. 2020
16.00 Vír– mše svatá
středa
17.30 Olešnice– za rodiče Spohnerovy jejich rodiče a duše v očistci
27. 2. 2020 18.00 Černovice – za Oldřicha Pivoňku, manželku Anežku a Marii,
čtvrtek
syny Oldřicha a Josefa

28. 2. 2020 16.45 Olešnice – pobožnost křížové cesty (vedou ji ministranti)
pátek
17.30 Olešnice– za Alenu Sadílkovou, dvoje rodiče a živoui 
† přízeň
29. 2. 2020
sobota

1. 3. 2020
1. neděle
postní

8.00 Olešnice– za Františka Janču, rodiče a rodiče Hlaváčkovy

Olešnice– za farníky
Rovečné– mše svatá
Černovice – pobožnost křížové cesty
Černovice –  za Františka a Hedviku Pivoňkovy, snachu Marii
a rodinu Douškovu
14.00 Olešnice – křest Kristiána Kozánka
14.30 Olešnice – pobožnost křížové cesty (vedou ji ženy)
8.00
9.30
10.20
11.00

▪ Dnes v neděli 23.2.2020 se při bohoslužbách uskuteční sbírka 
Haléř sv. Petra.
Prostředky získané v rámci této sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl
jménem celé církve přispět ke zmír
nění následků neštěstí, pomoci obětem
válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.
V roce 2019 bylo v brněnské diecézi celkem vybráno 3799487 Kč.
▪ 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 vzadu
na stolečku s tiskovinami.
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