
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

2. 1. 2022
2. neděle po

Narození
Páně

8.00
9.30
11.00

Olešnice – za Ludmilu Stejskalovu, rodinu a duše v očistci
Rovečné – mše svatá
Černovice – za rodiče Tesařovy, 2 syny, rodiče Kučerovy, syna,
manžele Švecovy a Boží ochranu pro živé rodiny

3. 1. 2022
pondělí 7.00

Nejsvětějšího Jména Ježíš
Olešnice – za vnuka a jeho rodinu

4. 1. 2022
úterý 18.00 Olešnice – modlitba růžence na úmysly Nového Jeruzaléma

5. 1. 2022
středa 16.30

18.00

Vigilie Slavnosti Zjevení Páně
Vír – mše svatá
Olešnice – za Františka Doskočila, manželku a jejich sourozence

6. 1. 2022
čtvrtek

18.00

18.00

Slavnost Zjevení Páně
Černovice – za rodinu Pešovu, Mertovu, Michala Paučíka a Boží
ochranu pro živé rodiny
Olešnice – modlitba růžence na úmysly Nového Jeruzaléma

7. 1. 2022
pátek

16.00
18.00
18.00

Památka Sv. Rajmund z Peñafortu, kněze 1. pátek v měsíci
Rovečné – bohoslužba slova s prvopáteční pobožností
Černovice – bohoslužba slova
Olešnice – za rodiče Procházkovy, syna, zetě a vnučku s prosbou
o Boží ochranu pro rodinu

8. 1. 2022
sobota

8.00
15.30
17.00
17.00

Adorační den olešnické farnosti
Olešnice   –  za † rodiče Procházkovy, syna, vnučku a živou rodinu
Olešnice   –  promluva P. Davida Petera Palušáka, OPraem.
Olešnice   –  za bohoslovce (mše sv. s nedělní platností)
Rovečné – pobožnost ke sv. Faustýně

9. 1. 2022
neděle

8.00
9.30
11.00

Svátek Křtu Páně
Olešnice – za Ludmilu Stejskalovu, rodinu a duše v očistci
Rovečné – mše svatá
Černovice – za rodinu Glosrovu, Koktavých, Nedomovu a Boží
požehnání pro živé rodiny

▪   Dnes v neděli 2. 1. 2022 v 17 hodin jsou zváni Tomášem Kánským všichni mladí
na faru na krátkou prezentaci o evangelizační škole, poté k popovídání si nebo
podle zájmu ke zhlédnutí filmu.
▪   Ve středu 5. 1. 2022, kdy budeme slavit vigilii ze slavnosti Zjevení Páně, si na
mši svatou můžete přinést k požehnání vodu nebo zlaté předměty.
▪   V pátek bude setkání ministrantů i misijního klubka od 15.30 na faře.
▪ O 1. pátku v měsíci bude po mši svaté do 20 hodin tzv. “Nikodémova noc”, při
níž je příležitost k adoraci, svátosti smíření a případně k duchovnímu rozhovoru.
▪ V sobotu je v Olešnici adorační den a den vzájemných modliteb farnosti a
bohoslovců. Promluvy pro nás bude mít řeholní kněz z želivského kláštera P.
David Peter Palušák. V rámci programu bude od 14.30 do 15.20 zpovídat.



▪ Příští neděli 9. 1. 2022 se v Olešnici uskuteční Tříkrálová sbírka. Prosíme
všechny dobrovolníky i vedoucí skupinek, abychom se v neděli ve 12.50 sešli u
kostela. Začátek požehnání v kostele bude ve 13 hodin a následně budou
koledníci vysláni ke koledování. Děkuji vám všem, kdo se zapojíte.
▪ Tento týden budu navštěvovat nemocné.
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