
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

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

6. 2. 2023
pondělí 7.00

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
Olešnice – za Aloise Šafaříka a manželku

7. 2. 2023
úterý

8. 2. 2023
středa

16.30
18.00

Památka sv. Josefiny Bakhity, panny
Vír – mše svatá
Olešnice – za † Annu Fadrnou, manžela, dceru, syna a za
celou živou rodinu

9. 2. 2023
čtvrtek

10.00
17.00

Olešnice - DPS – mše svatá
Černovice – za Františka Prokse, živou a zemřelou rodinu

10. 2. 2023
pátek 18.00

Památka sv. Scholastiky, panny
Olešnice – za † manžela a dvoje rodiče

11. 2. 2023
sobota 8.00

18.00

Panny Marie Lurdské
Olešnice – za živou a † rodinu a duše v očistci
Rovečné – pobožnost ke sv. Faustyně

12. 2. 2023
6. neděle

v mezidobí

8.00

9.30

11.00

Olešnice – za Miroslava Doskočila a Boží ochranu pro celou
rodinu
Rovečné – za živou a † rodinu Chytilovu, Tenčíkovu a
Podepřelovu
Černovice – za farníky a za rodinu Švancarovu, Odehnalovu a
Jiřího Haluzu

▪ Zítra v pondělí 6. 2. bude po mši svaté a ranních chválách před vystavenou
nejsvětější svátostí setkání seniorů na faře tedy od 8.00 hodin. Na programu bude
mimo jiné promítání fotografií a videa z letošního velmi vydařeného farního plesu.
▪ V pátek bude od 15.30 setkání misijního klubka a ministrantů. Mše svatá s
promluvou pro děti a po mši sv. příprava na 1. sv. přijímání.
▪ Příští neděli bude při mši svaté příležitost přijmout svátost pomazání nemocných.
Přijímající by měli v blízké době přistoupit ke svátosti smíření.
▪ Příští neděli bude mši svatou celebrovat P. Martin Holík, jednatel Radia Proglas.
Při mši bude udělovat svátost pomazání nemocných a následně s ním bude
neformální beseda v KFC-Rafael při kavárně, na kterou jste všichni srdečně zváni.
Doveze i propagační materiály k zakoupení nebo mu budete moci přispět darem na
provoz Radia Proglas.
▪ Na bočním oltáři si můžete vzít nový farní kalendář na letošní rok 2023.
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