
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

11. 12. 2022
3. neděle
adventní

8.00
9.30
11.00

Olešnice – za † Františku Vojtovou a živou rodinu
Rovečné – za živou a † rodinu Bělehrádkovu
Černovice – za farníky

12. 12. 2022
pondělí 7.00

Památka Panny Marie Guadalupské
Olešnice – za uzdravení a žijící rodinu

13. 12. 2022
úterý 17.00

18.00

Památka sv. Lucie, panny a mučednice
Olešnice – modlitby prarodičů
Hodonín – mše svatá

14. 12. 2022
středa 17.00

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Olešnice – Prosebná mariánská pouť Nový Jeruzalém

15. 12. 2022
čtvrtek

17.00
17.00

Olešnice – modlitba sv. růžence na úmysly Nového Jeruzaléma
Černovice – na úmysl dárce

16. 12. 2022
pátek 18.00 Olešnice – za Michaela Gregora, manželku, dceru, zetě a vnučku

17. 12. 2022
sobota

7.00 Olešnice – za Marii a Karla Kubíčkovy a živou rodinu

18. 12. 2022
4. neděle
adventní

8.00
9.30
11.00

Olešnice – za † Jaromíra Šikulu
Rovečné – za rodiče Fučíkovy a živou a † rodinu
Černovice – za rodinu Hořínkovu, Schillerovu a duše v očistci

▪ Po každé nedělní mši svaté si děti mohou přidat do scenérie pod kazatelnou
připravenou postavičku. Stejně tak to mohou udělat i při odpolední návštěvě
kostela, který bude otevřen mezi 16. a 18. hodinou.
▪ Zkouška dětského divadla na Vánoce bude nyní po mši na faře. Další zkouška se
uskuteční v sobotu po rorátní mši svaté.
▪ Ještě stále je na faře možnost zakoupit si víno nebo zhlédnout výstavu obrazů
sakrálních staveb Olešnicka od pana Karla Věstínského. Příležitost je vždy po
nedělní mši svaté nebo po domluvě, ale bude to také možné ve středu v čase od
16.00 do 18.30. Víno stojí 200,- Kč láhev a z této částky přispějete 100,- Kč na
pořízení nového zvonu. Ve středu je bude prodávat knihkupec v klubovně.
▪ Zvu děti s lucernami na rorátní mše svaté a maminky prosím o připravení snídaně
pro děti. Tento týden budou roráty jen v pondělí a v sobotu, protože ve středu je
zde mše sv. večer. Rozpis na snídaně naleznete na bočním oltáři.
▪ Ve středu se v naší farnosti od 17.00 hodin uskuteční prosebná Mariánská pouť
Nový Jeruzalém. V rámci toho bude také na faře od 16.00 probíhat prodej
náboženských knih. Od 16.30 bude na faře zpovídat P. Michal Polenda, farář ze
Křetína a od 17.00 hodin v kostele i další 4 zpovědníci (Mons. Peňáz, P. Habrovec,
P. Matras a také do mše svaté celebrant P. Marek Poláčik, farář ze Svojanova. Tímto
také přebíráme štafetu modlitby růžence na úmysly Nového Jeruzaléma, která
bude vždy před mší svatou a v úterky a čtvrtky od 17.00 hodin.



▪ K předvánoční svátosti smíření bude ještě příležitost v sobotu od 7.00 do 9.00
hodin, kdy zde bude zpovídat P. Miroslav Parajka z Boskovic.
▪ Během prosince můžete napsané úmysly mší svatých zaslat e-mailem, či vhodit
do schránky ve vratech na fary.
▪ Na stolku na obětní dary je schránka určená na dary pro rodinu Fučíkovu, které
požár poškodil dům a připravil o potřebné věci. Přispívat můžete až do 4. neděle
adventní, pak bychom jim peněžní dar předali k Vánocům.
▪ Ve středu 21. 12. v 17.30 hodin se ve farním kostele uskuteční autorské čtení
Martiny Dvořákové z dvou knih pro děti, ale i dospělé 1. s názvem Modrotisková
pohádka a 2. novinka Tanec mezi lusky pomerančovníku. Knihy si bude možné
koupit i nechat podepsat od autorky.
▪ Srdečně Vás všechny zveme na farní ples, který se bude konat 28.1. 2023 od 20
hod. v kulturním domě v Olešnici. Předprodej vstupenek začne 1.1. 2023 na farních
stránkách olesnice.katolik.cz, nebo od 16.1. 2023 v obuvi u paní Musilové. Kdo by
byl ochotný pomoci buď s přípravou plesu či přímo na plese, ať se ozve Vojtovi
Knotkovi ať už osobně nebo na tel. čísle 739 389 249. Za vaši pomoc budeme rádi.
Bohoslužby o Vánocích
Štědrý den - sobota 24. 12. 2022
Olešnice - 8:00 hodin - požehnání dětem a roznášení betlémského světla
Olešnice - 14:30 hodin - mše svatá pro děti s vánoční scénkou
Rovečné - 16:00 hodin - mše svatá
Černovice - 17:30 hodin - mše svatá
Olešnice - 22:00 hodin - mše svatá
Slavnost Narození Páně - neděle 25. 12. 2022
Olešnice - 8:00 hodin - mše svatá
Rovečné - 9:30 hodin - mše svatá
Černovice - 11:00 hodin - mše svatá
Olešnice - 15:30 hodin - svátostné požehnání a od 16.00 do 18:00 hodin - otevřený
kostel k modlitbě i prohlédnutí Betléma
Svátek sv. Štěpána - pondělí 26. 12. 2022
Olešnice 8:00 hodin - mše svatá
Rovečné 9:30 hodin - mše svatá
Černovice 11:00 hodin - mše svatá
Svátek Svaté rodiny - pátek 30. 12. 2022
Olešnice - 18:00 hodin - mše svatá s obnovou manželských slibů
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