PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ

OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

8.00 Olešnice – za rodiče Procházkovy, Bednářovy a prarodiče
24. 10. 2021
9.30 Rovečné – mše svatá
30. neděle
11.00 Černovice – za Jaroslava Buše, živou a † rodinu Bušovu,
v mezidobí
Juračkovu a † Pavla Ostrého
25. 10. 2021 7.00 Olešnice – za † Marii Kadlecovou a duše v očistci
pondělí
26. 10. 2021
úterý
18.00 Hodonín – mše svatá
27. 10. 2021 16.30 Vír – mše svatá
středa
18.00 Olešnice – za Jindřicha Musila, sourozence a rodiče
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
28. 10. 2021 8.00 Olešnice – mše svatá
čtvrtek
18.00 Černovice – za rodiče Pešovy, 2 syny, rodiče Kučerovy, syna,
rodinu Peterkovu a Boží požehnání pro živé rodiny
Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice
29. 10. 2021
18.00 Olešnice – za † Magdu Kintrovou, živou i † rodinu Kintrovu
pátek
a Marii Skyvovou
30. 10. 2021
Památka sv. Jana Kapistránského, kněze
sobota
8.00 Olešnice – za Josefa Fadrného a duše v očistci
8.00 Olešnice – za Miroslava Synka a rodiče
31. 10. 2021
9.30 Rovečné – mše svatá
31. neděle
11.00 Černovice – za Antonína a Františku Kaldovy, Zdeňka Malého
v mezidobí
a živé rodiny
▪ Při sbírce minulou neděli jste na misie v kostele darovali 14 508,- Kč a misijní
jarmark s kavárnou vynesly 24 164,- Kč. Dohromady tak farnost Olešnice
přispěla na misie 38 672,- Kč. Upřímně vám děkuji. Pán Bůh zaplať.
▪ V pátek jsou zváni kluci na setkání ministrantů a děvčata do misijního klubka.
Pozvání platí pro všechny školní děti. Začátek je v 15.30 hodin.
▪ V pátek po mši svaté od 18.45 hodin bude na faře setkání biřmovanců.
▪ Upozorňuji na změnu času z letního na středoevropský, která proběhne v noci
ze soboty na neděli, kdy budeme spát o hodinu déle.
▪ Příští neděli zde bude s vámi slavit mši svatou P. Jiří Brtník, farář z Letovic a v
promluvě se bude věnovat probíhající synodě v celé církvi.
▪ Prosím zájemce o představení opery Řecké pašije od Bohuslava Martinů, které
se uskuteční 27. 3. 2022 od 17.00 hodin v Janáčkově divadle v Brně, aby se
nejpozději dnes zapsali na bočním oltáři. Někteří máte už zaplacené vstupenky od
zrušeného představení. Je však třeba se znovu přihlásit a zaplacená částka bude
zohledněna podle aktuální ceny, která je bez slevy 550,- Kč.

 dpustky pro duše v očistci
▪O

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie mohou mimořádně věřící v naší
republice získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před
Vzpomínkou věrných zemřelých, tedy už od 25. října, pokud z vážného důvodu
nemohou navštívit hroby příbuzných v obvyklé době. Důvodem je nejčastěji
návštěva hrobů daleko od bydliště již během podzimních prázdnin dětí.
Řádně lze získat odpustky pro duše v očistci od 1. 11. do 8. 11.
1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den můžeme při návštěvě kteréhokoliv kostela
získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci.
Kromě obvyklých podmínek (sv. zpověď v blízké době, sv. přijímání, modlitba na
úmysly Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i
lehkému) je také podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně,
Vyznání víry a samozřejmě mít úmyslzískat odpustek.
Od 1. do 8. listopadu můžeme získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné jen
duším v očistci, jestliže po splnění obvyklých podmínek navštívíme hřbitov a
pomodlíme se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze při
návštěvě hřbitova získat takovýmto způsobem odpustky částečné. Svátost
smíření je třeba přijmout v blízké době a svaté přijímání a modlitba na úmysl
Svatého otce jsou nutné každý den, kdychceme plnomocný odpustek 
získat.
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