
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

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

23. 1. 2023
pondělí

7.00 Olešnice – za nemocné malé děti Roxanku a Kvídíka

24. 1. 2023
úterý 17.00

18.00

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Olešnice – modlitba babiček, dědečků a tetiček
Hodonín – mše svatá

25. 1. 2023
středa 16.30

18.00

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Vír – mše svatá
Olešnice – za Františka Doskočila, manželku a jejich
sourozence

26. 1. 2023
čtvrtek

17.00 Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Černovice – za rodinu Ostrých a Nedomovu

27. 1. 2023
pátek 18.00

Památka sv. Anděly Mericiové, panny
Olešnice – za zesnulé rodiče Marii a Josefa, syna Josefa
a živou rodinu Čuprovu

28. 1. 2023
sobota 8.00

17.00

Památka sv. Tomáše Akvinského, a učitele církve
Olešnice – za rodiče, žijící rodinu a duše v očistci
Černovice – za rodiče Plíhalovy, syna a vnuka Rostislava

29. 1. 2023
4. neděle

v mezidobí

8.00
9.30
11.00

Olešnice – za Miroslava a Annu Blahovy 2 rodiče a sourozence
Rovečné – za Juraje Sekoru a živé a zemřelé z rodiny
Olešnice – za farníky

▪ Dnes je při mši sv. sbírka na podporu biblického apoštolátu České biblické
společnosti a Českého katolického biblického díla.
▪ V pátek bude od 15.30 setkání misijního klubka, ale ne ministrantů. Páteční mše
sv. bude s kázáním pro děti a po mši sv. bude setkání prvokomunikantů.
▪ V pátek po mši sv. bude krátká adorace s prosbou za farní ples.
▪ V sobotu bude před plesem mše svatá s nedělní platností.
▪ Srdečně Vás všechny zveme na farní ples, který se bude konat tuto sobotu 28. 1.
2023 od 20.00 hodin v kulturním domě v Olešnici. Předprodej vstupenek probíhá 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. Za příspěvek do tomboly budeme moc vděční.
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