
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

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

16. 1. 2023
pondělí

7.00 Olešnice – za živou a † rodinu

17. 1. 2023
úterý

Památka sv. Antonína, opata

18. 1. 2023
středa 16.30

18.00

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Vír – bohoslužba slova
Olešnice – za dar víry pro sestru a její rodinu

19. 1. 2023
čtvrtek

17.00 Černovice – za Antonína Musila, rodiče Musilovy, Jílkovy a živé
i zemřelé z rodiny

20. 1. 2023
pátek 18.00

Památka sv. Fabiána, papeže a sv. Šebestiána, mučedníků
Olešnice – na úmysl dárce

21. 1. 2023
sobota 8.00

Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Olešnice – za † Josefa Janču

22. 1. 2023
3. neděle

v mezidobí
Neděle

Božího slova

8.00

9.30
11.00

Olešnice – za † Marii Halámkovou, jejího manžela a celou
živou rodinu
Rovečné – za Antonína Brtouna
Černovice – za rodinu Glosrovu, Koktavých a Boží ochranu pro
živé rodiny

▪ Děkuji za Tříkrálovou sbírku, která v naší farnosti vynesla 96 357,- Kč. Z toho v
Olešnici 65 010,- Kč; v Kněževsi 12 672,- Kč; v Crhově  6 798,- Kč; ve Lhotě 3 235,-
Kč a ve Křtěnově 8 642,- Kč. Velmi děkuji dárcům, koledníkům i organizátorům.
▪ V pátek bude od 15.30 setkání misijního klubka a ministrantů. Páteční mše sv.
bude s kázáním pro děti.
▪ V pátek po mši sv. bude také 1. setkání dětí z 3. třídy, které letos půjdou k 1. sv.
přijímání, které se uskuteční 21. 5. 2023.
▪ Příští neděle je neděle Božího slova a proto bude při mši sv. sbírka na Bibli.
▪ 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 vděční.
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