
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

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

19. 12. 2022
pondělí

7.00 Olešnice – za živou a † rodinu Sedláčkovu a Ondrovu

20. 12. 2022
úterý

17.00
18.00

Olešnice – modlitba sv. růžence na úmysly Nového Jeruzaléma
Rovečné – mše svatá a svátostné požehnání při adoračním dni

21. 12. 2022
středa

7.00
16.30

Olešnice – na úmysl dárce
Vír – mše svatá

22. 12. 2022
čtvrtek

17.00
17.00

Olešnice – modlitba sv. růžence na úmysly Nového Jeruzaléma
Černovice – za Vlastu Všianskou, manžela a rodinu

23. 12. 2022
pátek 18.00 Olešnice – bohoslužba slova

24. 12. 2022
sobota
Vigilie

Slavnosti
Narození

Páně

8.00
14.30

16.00
17.30
22.00

Olešnice – žehnání koledníkům rozdávajícím betlémské světlo
Olešnice – bohoslužba s vánoční hrou – na poděkování za 50 let
života s prosbou o požehnání pro celou rodinu za farníky
Rovečné – za živou a zemřelou rodinu Smejkalovu a Vítkovu
Černovice – za Jana Kunovského a bratra
Olešnice – za farníky

25. 12. 2022
neděle

Boží hod
vánoční

8.00
9.30
11.00
15.30

Slavnost Narození Páně
Olešnice – za Annu Reffekovou, manžela, syny vnučku a vnuka
Rovečné – za živou a † rodinu Štarhovu a Chalupníkovu
Černovice – za rodiče Jílkovy a za nemocné
Olešnice – svátostné požehnání

▪ Dnes po mši svaté si naposledy mohou děti přidat do betlémské scenérie pod
kazatelnou připravenou postavičku. Stejně tak to mohou udělat i při odpolední
návštěvě kostela, který bude otevřen mezi 16. a 18. hodinou.
▪ Zvu všechny děti s lucernami na poslední dvě rorátní mše svaté, které budou v
pondělí a ve středu. Poslední mše sv. s roráty ve středu bude při svíčkách. Svíce
nebo lucerničky si prosím doneste.
▪ Ve středu 21. 12. v 17.30 hodin se v komunitním farním centru Rafael 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. Bude možné si také koupit něco
na zahřátí jako je čaj, káva či svařák.
▪ Zkouška dětské scénky na Vánoce bude v pátek od 16.00 hodin v kostele.
Nebude proto misijní klubko ani ministranti. Nebude ani kázání pro děti při
bohoslužbě.
▪ Přispět rodině Fučíkových, kterou postihl požár domu, můžete ještě během
dnešního dne. Následně jim bude tento finanční obnos předán jako dárek k
Vánocům.



▪ Během prosince můžete napsané úmysly mší svatých zaslat e-mailem, či vhodit
do schránky ve vratech fary.
▪ Na faře máte 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 17.30 do
18.30. Víno stojí 200,- Kč láhev a z této částky přispějete 100,- Kč na pořízení
nového zvonu.
▪ 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.
Další bohoslužby a akce ve vánočním čase
Svátek sv. Štěpána - pondělí 26. 12. 2022
Olešnice 8:00 hodin - mše svatá
Svátek Svaté rodiny - pátek 30. 12. 2022
Olešnice - 18:00 hodin - mše svatá s obnovou manželských slibů
Mše svatá na závěr roku - sobota 31. 12. 2022 v Olešnici od 17.00 hodin
Slavnost Matky Boží Panny Marie - neděle 1. 1. 2023 v 8.00 hodin
Slavnost Zjevení Páně - pátek 6. 1. 2023 v 18.00 hodin
Tříkrálová sbírka - sobota 7. 1. 2023 od 13.00 hodin
Adorační den - neděle 8. 1. 2023 v 8.00 hodin mše sv. s kázáním pro seniory,
v 10.30 mše sv. s promluvou pro rodiny s dětmi a v 15.30 promluva pro mladé.
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