
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

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

30. 1. 2023
pondělí

7.00 Olešnice – mše svatá

31. 1. 2023
úterý 18.00

Památka sv. Jana Boska, kněze
Kněževes – mše svatá

1. 2. 2023
středa

16.30
18.00

Vír – bohoslužba slova
Olešnice – za sestru Mariji při výročí smrti, za celou rodinu
a duše v očistci

2. 2. 2023
čtvrtek

16.30

18.00

Svátek Uvedení Páně do chrámu
Černovice – za rodinu Šikulovu, Peterkovu s prosbou o Boží
pomoc v nemoci a ve stáří
Olešnice – za Josefa Honsnejmana, Františku a Pavla
Skalníkovy

3. 2. 2023
pátek

16.00
17.00
18.00

Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
Rovečné – bohoslužba slova 1. pátek v měsíci
Černovice – bohoslužba slova
Olešnice – za Boží ochranu a zdraví pro vnučku

4. 2. 2023
sobota

8.00
8.30
11.00

Olešnice – za rodiče Skřivánkovy, syna a duše v očistci
Černovice – bohoslužba slova 1. sobota v měsíci
Olešnice – křest Tey Polákové

5. 2. 2023
5. neděle

v mezidobí

8.00
9.30
11.00

Olešnice – za farníky
Rovečné – za Ladislava Dlouhého a živé i † z rodiny
Černovice – za Oldřicha Pivoňku, manželku Anežku a Marii, tři
syny a dceru

▪ Děkuji všem pořadatelům za farní ples.
▪ Sbírka na podporu biblického apoštolátu České biblické společnosti a Českého
katolického biblického díla, která proběhla minulou neděli, vynesla v Olešnici
8 548,- Kč. Pán Bůh ať vám dárcům to odplatí.
▪ Ve čtvrtek si můžete na mši svatou přinést k požehnání svíčky.
▪ V pátek nebude setkání misijního klubka ani ministrantů.
▪ Páteční mše sv. bude s kázáním pro děti a po mši sv. bude “Nikodémova noc” do
20.00 hodin.
▪ V pátek po mši bude také udělováno svatoblažejské požehnání.
▪ V neděli 12. 2. 2023 bude při mši svaté příležitost přijmout svátost pomazání
nemocných. Přijímající by měli v blízké době přistoupit ke svátosti smíření.
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