
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

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 rodiče
Olešnice – svátostné požehnání

26. 12. 2022
pondělí

2. svátek
vánoční

8.00
9.30
11.00

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Olešnice – za Štěpánku Kučírkovou
Rovečné – za rodiče Zemanovy, syna, snachu a jejich syna Petra
Černovice – za Ilonu Křenkovou

27. 12. 2022
úterý 17.00

Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Olešnice – modlitba seniorů a na úmysly Nového Jeruzaléma

28. 12. 2022
středa 16.30

18.00

Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Vír – mše svatá
Olešnice – na úmysl dárce

29. 12. 2022
čtvrtek

17.00
17.00

Olešnice – modlitba sv. růžence na úmysly Nového Jeruzaléma
Černovice – na poděkování za přijatá dobrodiní pro farnost v
uplynulém roce

30. 12. 2022
pátek 18.00

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Olešnice – mše sv. s obnovou manželského slibu
na poděkování za rodiče a sourozence

31. 12. 2022
sobota

14.30
17.00

Rovečné – ekumenická bohoslužba
Olešnice – za podporovatele farnosti

1. 1. 2023
neděle

Nový rok

8.00
9.30
11.00

Slavnost Matky Boží Panny Marie
Olešnice – za farníky
Rovečné – za podporovatele farnosti
Černovice – za rodiče Tesařovy, 2 syny, rodiče Kučerovy, syna,
manžele Švecovy a Boží ochranu pro živé rodiny

▪ Děkuji všem, kdo jste připravovali slavení Vánoc v kostele, stavitelům betléma,
děkuji Novotným za strom a ministrantům za jeho ozdobení, děkuji sboru,
muzikantům a schole i květinářkám za výzdobu.
▪ Velmi děkuji také všem, kdo připravili a realizovali akci Otevřený kostel během
adventních nedělí i o Vánocích.
▪ Děkuji také dětem a všem kdo se podíleli na vánočním divadle.
▪ Dnes i zítra odpoledne bude v čase od 16.00 do 18.00 hodin otevřen kostel k
modlitbě a prohlédnutí si betléma.
▪ Srdečně Vás všechny zveme na farní ples, který se bude konat 28. 1. 2023 od 20
hodin 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.

http://olesnice.katolik.cz/


▪ Děkuji za vaše dary pro Fučíkovy, kterým požár poškodil dům. Sbírka vynesla 30
460,- Kč a při otevřeném kostele se vybralo 3 379,- Kč, což přidáme a tak
Fučíkovým předáme 33 839,- Kč.
Další bohoslužby a akce ve vánočním čase
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.

Přej� Vá� p�žehnan� pr�žit� vánočníc� svátk�. ote� Tomá�
Římskokatolická farnost Olešnice na Moravě, Olešnice 86, 679 74
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