
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

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

13. 2. 2023
pondělí

7.00 Olešnice – za rodiče Horáčkovy, sourozence a jejich rodiče

14. 2. 2023
úterý

17.00
17.00

Olešnice – modlitby babiček dědečků a tetiček
Nový Jeruzalém v Lysicích

15. 2. 2023
středa 16.30

18.00

Památka sv. Bedřicha Bachsteina a druhů, mučedníků
Vír – bohoslužba slova
Olešnice – za Annu Bambáskovu, syna a dvoje rodiče

16. 2. 2023
čtvrtek

17.00 Černovice – na poděkování Bohu za dar života, za stálou
pomoc, ochranu a za vyslyšení prosby

17. 2. 2023
pátek 18.00

Památka sv. Alexia a druhů, řeholníků
Olešnice – za Jaroslava Kintra a duše v očistci

18. 2. 2023
sobota

8.00 Olešnice – za sestru a duše v očistci

19. 2. 2023
7. neděle

v mezidobí

8.00
9.30
11.00

Olešnice – za Alenu Sadílkovou a dvoje rodiče
Rovečné – za Milenu Kopeckou a živé a zemřelé z rodiny
Černovice – na poděkování za 80 let života a prosbou o Boží
ochranu pro děti a vnoučata

▪ Děkuji otci Martinovi Holíkovi za slavení mše svaté a udílení svátosti pomazání
nemocných. Následně po mši sv. jste všichni srdečně zváni na farní kavárnu, při
které proběhne neformální beseda s otcem Martinem a můžete si z ní případně
odnést i nějaké propagační materiály, jejichž koupí přispějete na provoz Radia
Proglas.
▪ 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.
▪ Maminky farnosti Olešnice, Tj Orel pod záštitou města Olešnice Vás srdečně
zvou na dětský karneval do kulturního domu v Olešnici, který se koná příští neděli,
tedy 19. 2. 2023 od 15.00 hodin. Téma je požárník Sam. Do tomboly je třeba donést
jeden dárek na dítě, aby každé dítě něco dostalo. Pro více informací sledujte fb
maminky farnosti Olešnice.
▪ Na bočním oltáři si můžete vzít nový farní kalendář na letošní rok 2023.
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