
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

1. 1. 2023
neděle

Nový rok

8.00
9.30
11.00

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

2. 1. 2023
pondělí 7.00

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a
učitelů církve
Olešnice – za Ludmilu Stejskalovu

3. 1. 2023
úterý 17.00

18.00

Nejsvětějšího jména Ježíš
Olešnice – modlitba sv. růžence na úmysly Nového Jeruzaléma
Kněževes – mše svatá

4. 1. 2023
středa

16.30
18.00

Vír – bohoslužba slova
Olešnice – za Boží ochranu a dar zdraví pro pravnučku

5. 1. 2023
čtvrtek

10.00
17.00
17.00

Olešnice - DPS – mše svatá
Olešnice – modlitba sv. růžence na úmysly Nového Jeruzaléma
Černovice – za rodinu Pešovu, Mertovu, Michala Paučíka a Boží
ochranu pro živé rodiny

6. 1. 2023
pátek 16.00

18.00

Slavnost Zjevení Páně doporučený svátek
Rovečné – bohoslužba slova 1. pátek v měsíci
Olešnice – za dar zdraví s prosbou o Boží požehnání pro rodinu

7. 1. 2023
sobota

8.00
8.30

13.00

Památka sv. Rajmunda z Peñafortu
Olešnice – na úmysl dárce
Černovice – bohoslužba slova 1. sobota v měsíci
Olešnice – žehnání tříkrálovým koledníkům

8. 1. 2023
neděle

Adorační
den

8.00
9.30

10.30

11.00
15.30
16.30

Svátek Křtu Páně závěr vánoční doby
Olešnice – za rodiče Procházkovy, syny, vnučku a živou rodinu
Rovečné – za rodinu Bělehrádkovu a živé a zemřelé z rodiny
Olešnice – za studenty teologického konviktu, bohoslovce a nová
povolání ke kněžství a zasvěcenému životu
Černovice – za farníky
Olešnice – promluva pro mládež
Olešnice – svátostné požehnání na ukončení adoračního dne

▪ Tento týden budu navštěvovat nemocné.
▪ Ve středu prosím členy pastorační i ekonomické rady farnosti a zástupce
synodních skupinek k návrhu pastoračních aktivit na tento rok.
▪ V pátek bude od 15.30 setkání misijního klubka a ministrantů.
▪ O 1. pátku v měsíci bude po mši svaté “Nikodémova noc” do 20.00 hodin.
▪ Tříkrálová sbírka v Olešnici proběhne v sobotu 7. 1. 2023 od 13.00 hodin.
Zvu děti, aby přišly koledovat, sraz v 12.45 v kostele.
▪ Setkání seniorů bude až za týden, tedy v pondělí 9. 1. 2023 v 8.00 hodin.



▪ Příští neděli 8. 1. 2023 máme v olešnické farnosti adorační den a den vzájemných
modliteb s bohoslovci. Jako kazatel přijal pozvání P. Josef Novotný, spirituál v
Teologickém konviktu v Olomouci. Při ranní mši sv. v 8.00 hodin bude kázání pro
seniory. Při mši sv. v 10.30 bude kázání pro rodiny s dětmi a od 15.30 kázání pro
mladé. Otec Josef bude vždy půl hodiny přede mší svatou zpovídat.
▪ Srdečně Vás všechny zveme na farní ples, který se bude konat 28. 1. 2023 ve
20.00 hodin v kulturním domě v Olešnici. Předprodej vstupenek začíná dnes
1. 1. 2023 na farních stránkách olesnice.katolik.cz a od 16. 1. 2023 v obuvi u paní
Musilové. Chtěli bychom vás poprosit o příspěvek do tomboly, který můžete zanést
k Halámkům (Náměstí Míru 99) nebo v pátek před plesem od 16.00 hodin do
Kulturního domu v Olešnici. Za příspěvek do tomboly budeme moc rádi.
▪ Velmi děkuji vám donátorům, kteří jste svými příspěvky zaplatili povinný odvod
na chod dieceze, který činí 114 800 Kč. Díky vaší štědrosti a dotaci 1000,- Kč za
každého nového donátora máme dokonce přeplatek o 1 505 Kč, který bude
započten do odvodu letošního roku.
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