PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ

OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

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
Slavnost Všech svatých
1. 11. 2021 14.30 Černovice – za rodiče Jílkovy, 2 syny, snachu, 2 zetě, rodiče
pondělí
Brackovy, 2 syny, Josefa Kubíčka, rodiče a za nemocné
18.00 Olešnice – za Viktora Šafaříka a celou živou i † rodinu
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
2. 11. 2021 15.00 Černovice – za všechny zemřelé
úterý
16.30 Rovečné – na úmysl papeže
18.00 Olešnice – za † Marii Novotnou a boží požehnání pro rodinu
Památka sv. Martina de Porres, řeholníka
3. 11. 2021
16.30 Vír – bohoslužba slova
středa
18.00 Olešnice – za Jindřicha Musila, sourozence a rodiče
Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
4. 11. 2021 10.00 Olešnice - DPS – mše svatá
čtvrtek
18.00 Černovice – za Jaroslavu a Josefa Sedlákovy, jejich rodiče
a Boží pomoc pro živé rodiny
18.00 Černovice – bohoslužba slova
1. pátek v měsíci
5. 11. 2021
18.00 Olešnice – za † Magdu Kintrovou, živou i † rodinu Kintrovu
pátek
a Marii Skyvovou
6. 11. 2021
sobota

8.00 Olešnice – za † kněze
1. sobota v měsíci
8.30 Černovice – bohoslužba slova
11.00 Olešnice – na poděkování za 50. let manželství

8.00 Olešnice – za Miroslava Synka a rodiče
7. 11. 2021 9.30 Rovečné – mše svatá
32. neděle 11.00 Černovice – za rodiče Brandnerovy, Boží požehnání a dary
v mezidobí
Ducha Svatého pro rodinu
15.00 Olešnice – dušičková pobožnost na hřbitově
▪ Tento týden budu navštěvovat nemocné.
▪ V pátek od 15.30 hodin bude setkání ministrantů i misijního klubka.
▪ V pátek po mši svaté bude do 20.00 hodin příležitost k adoraci a k přijetí
svátosti smíření.
▪V dušičkovém oktávu od 1. 11. do 8. 11. lze získávat odpustky pro duše v očistci.
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Podmínky ke splnění získání odpustků v dušičkovém oktávu jsou:
1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den můžeme při návštěvě kteréhokoliv
kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v
očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání,
modlitba na úmysl papeže) je podmínkou pomodlit se při návštěvě
kostela modlitbu Páně a vyznání víry.
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 takto 
získat 
odpustky 
částečné.
Svátost smíření je třeba přijmout v blízké době, svaté přijímání i
modlitba na úmysl Svatého otce je nutné vykonat každý den, kdy
chceme odpustek získat. Podmínkou je také vyloučení veškeré
náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i lehkému.
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