
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

1. 1. 2023
neděle

Nový rok

8.00
9.30
11.00

Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Olešnice – za farníky zvláště pak za maminky
Rovečné – za podporovatele farnosti
Černovice – za rodiče Tesařovy, 2 syny, rodiče Kučerovy, syna,
manžele Švecovy a Boží ochranu pro živé rodiny

2. 1. 2023
pondělí 7.00

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a
učitelů církve
Olešnice – za Ludmilu Stejskalovu

3. 1. 2023
úterý 17.00

18.00

Nejsvětějšího jména Ježíš
Olešnice – modlitba sv. růžence na úmysly Nového Jeruzaléma
Kněževes – mše svatá

4. 1. 2023
středa

16.30
18.00

Vír – bohoslužba slova
Olešnice – za Boží ochranu a dar zdraví pro pravnučku

5. 1. 2023
čtvrtek

10.00
17.00
17.00

Olešnice - DPS – mše svatá
Olešnice – modlitba sv. růžence na úmysly Nového Jeruzaléma
Černovice – za rodinu Pešovu, Mertovu, Michala Paučíka a Boží
ochranu pro živé rodiny

6. 1. 2023
pátek 16.00

18.00

Slavnost Zjevení Páně doporučený svátek
Rovečné – bohoslužba slova 1. pátek v měsíci
Olešnice – za dar zdraví s prosbou o Boží požehnání pro rodinu

7. 1. 2023
sobota

8.00
8.30

13.00

Památka sv. Rajmunda z Peñafortu
Olešnice – na úmysl dárce
Černovice – bohoslužba slova 1. sobota v měsíci
Olešnice – žehnání tříkrálovým koledníkům

8. 1. 2023
neděle

Adorační
den

v Olešnici

8.00
9.30

10.30
11.00
15.30
16.30

Svátek Křtu Páně závěr vánoční doby
Olešnice – za rodiče Procházkovy, syny, vnučku a živou rodinu
Rovečné – za rodinu Bělehrádkovu a živé a zemřelé z rodiny
Olešnice – za  bohoslovce a nová povolání ke kněžství
Černovice – za farníky
Olešnice – promluva pro mládež
Olešnice – svátostné požehnání na ukončení adoračního dne

▪ Ve čtvrtek v předvečer slavnosti Zjevení Páně požehnáme při mši sv. vodu,
kadidlo, křídu a přinesete-li si zlaté předměty, tak i zlato.
▪ V pátek zde nebude prvopáteční bohoslužba.
▪ V sobotu v 9.00 hodin dopoledne bude požehnání tříkrálovým koledníkům.
Sbírka v naší farnosti proběhne během víkendu. Děkuji koordinátorkám Katce
Vojtové v Černovicích, Marušce Plíhalové v Hodoníně a Janě Lepkové v
Tasovicích. Děkuji ale i všem ostatním dospělým a dětem za koledování. Vám
všem pak děkuji za vaše dary na práci charity.
▪ Velmi děkuji vám donátorům, kteří jste svými příspěvky téměř zaplatili celý
povinný odvod na chod dieceze, který činí 32 905 Kč.



▪ Dnes chci srdečně poděkovat Bohouškovi Glosrovi za 35 let kostelnické služby.
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