
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

8. 1. 2023
neděle

Adorační
den

v Olešnici

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

9. 1. 2023
pondělí

7.00 Olešnice – za dar zdraví pro synovce a za celou rodinu

10. 1. 2023
úterý

17.00
17.00

Pouť Nový Jeruzalém ve Velkém Meziříčí
Olešnice – modlitby babiček, dědečků a tetiček

11. 1. 2023
středa

16.30
18.00

Vír – mše svatá
Olešnice – za rodiče a prarodiče

12. 1. 2023
čtvrtek

17.00 Černovice – za Jaroslavu a Josefa Sedlákovy, rodiče a Boží
pomoc a ochranu pro živou rodinu

13. 1. 2023
pátek 18.00

Památka sv. Hilaria z Poitiers
Olešnice – za nemocného bratra

14. 1. 2023
sobota

8.00
11.00
18.00

Olešnice – za † Marii Flašarovou a celou rodinu
Černovice – pohřeb pana Františka Jílka
Rovečné – pobožnost ke sv. Faustyně

15. 1. 2023
2. neděle

v mezidobí

8.00

9.30
11.00

Olešnice – za dar života, Boží požehnání pro celou rodinu a za
duše v očistci
Rovečné – za Marii Stejskalovou a živé a zemřelé z rodiny
Černovice – za P. Františka Kusalu a synovce

▪ Děkuji za Tříkrálovou sbírku, která proběhla včera sobotu 7. 1. 2023. Děkuji
koledníkům i dárcům a Ivě Kozlové s Maruškou Adamcovou za organizaci.
▪ Děkuji P. Josefovi Novotnému, že přijal pozvání jako kazatel na dnešní adorační
den a den vzájemných modliteb s našimi bohoslovci.
▪ Zítra v pondělí 9. 1. 2023 od 8.00 hodin bude na faře setkání seniorů.
▪ V pátek bude od 15.30 setkání misijního klubka a ministrantů.
▪ 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 na farních
stránkách olesnice.katolik.cz začal už na Nový rok 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.
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