
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

19. 2. 2023
7. neděle

v mezidobí

8.00
9.30
11.00

Olešnice – za Alenu Sadílkovou a dvoje rodiče
Rovečné – za Milenu Kopeckou a živé a zemřelé z rodiny
Černovice – na poděkování za 80 let života a prosbou o Boží
ochranu pro děti a vnoučata

20. 2. 2023
pondělí

7.00 Olešnice – za nemocné sourozence, sestru a bratra

21. 2. 2023
úterý 18.00

Památka sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve
Hodonín – mše svatá

22. 2. 2023
středa 16.30

18.00

Popeleční středa Den přísného postu
Vír – mše svatá
Olešnice – za Pavlínu Gregorovou, manžela, dceru, zetě a
vnučku

23. 2. 2023
čtvrtek

17.00 Černovice – na poděkování za dar života, živou i † rodinu
Bušovu a Juračkovu

24. 2. 2023
pátek

17.20
18.00

Olešnice – pobožnost křížové cesty
Olešnice – za nedožitých 100 let Josefa Doskočila a celou
rodinu

25. 2. 2023
sobota

8.00 Olešnice – za † manželku s prosbou o Boží požehnání pro
rodinu

26. 2. 2023
1. neděle

postní

8.00

9.30
10.30
11.00

Olešnice – na poděkování za 60 roků života s prosbou o Boží
požehnání a dar víry pro rodinu
Rovečné – za Bohumilu a Vladimíra Bízovy a dceru
Černovice – pobožnost křížové cesty
Černovice – za Františka a Hedviku Pivoňkovy, snachu Marii a
rodinu Douškovu

▪ Popeleční středou začíná svatopostní doba a na znamení postního snažení
jsou věřící označováni popelem. Na Popeleční středu stejně jako na Velký pátek
jsou dospělí křesťané (od 18 do 60 let), kteří nejsou nemocní, vázáni také
půstem „újmy“, což znamená, že pouze jednou za den se smí najíst do sytosti.
Je to výraz nabídnutí sebe sama Bohu a sebeovládání. Ostatní křesťané jsou o
Popeleční středě a Velkém pátku pozváni ke zdrženlivosti od masa
teplokrevných zvířat.
▪ Příští neděli 26. 2. bude mešní sbírka na tkz. “Svatopetrský haléř” na provoz a
výdaje svatého stolce. Papež z těchto prostředků také pomáhá potřebným. Více
o sbírce můžete nalezt na následujícím odkazu:
https://www.cirkev.cz/svatopetrsky-haler-v-lonskem-roce-financoval-projekty-v-
hodnote-deseti-milionu-eur_10056
▪ V zadu na stolku si můžete vzít postničku na postní almužnu pro Charitu.
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