
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

21. 11. 2021
34. neděle
v mezidobí

8.00
9.30
11.00

Slavnost Ježíše Krista Krále
Olešnice – za Jindřicha Procházku a celou živou rodinu
Rovečné – mše svatá
Černovice – za rodinu Pivoňkovu a Novotných

22. 11. 2021
pondělí 7.00

Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Olešnice –za nedožitých 70 let Heleny Dostálové, žijící rodinu a
za duše v očistci

23. 11. 2021
úterý 18.00

Památka sv. Klementa I., papeže a mučedníka
Hodonín – mše svatá

24. 11. 2021
středa

16.30
18.00

Památka sv. Ondřeje Dũng Lạca kněze, a druhů, mučedníků
Vír – mše svatá
Olešnice – za Pavlínu Gregorovou, manžela, dceru, zetě
a vnučku

25. 11. 2021
čtvrtek 18.00

Památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
Černovice – za rodinu Růžkovu a Kuncovu

26. 11. 2021
pátek 18.00 Olešnice – za rodiče Spohnerovy, sourozence a jejich rodiče

27. 11. 2021
sobota

8.00
14.00

Olešnice – na poděkování za 60 let společného života
Olešnice – křest Rozálie Procházkové

28. 11. 2021
1. neděle
adventní

8.00
9.30
11.00

Olešnice – ke cti sv. Cecílie, za živé a † zpěváky, varhaníky
a muzikanty
Rovečné – mše svatá
Černovice – za rodiče Pařízkovy, vnuka Zdeňka, rodiče
Francovy, syna, živé a † z rodiny

▪ Ve středu si připomeneme 3. výročí lidových misií při kterém lze získat
plnomocné odpustky modlitbou u misijního kříže. Po mši svaté se proto společně
pomodlíme u misijního kříže u farního kostela a zapálíme červené svíčky k
vyjádření solidarity s pronásledovanými pro víru.
▪ V pátek od 15.30 hodin bude setkání ministrantů i misijního klubka.
▪   Všechny děti, které chtějí hrát ve vánoční scénce prosím, ať se do středy 23. 11.
ozvou Elišce Kánské na e-mail: kanskae@gmail.com , telefon: 736269620. První
zkouška proběhne v pátek 29. 11. v 17.00 hodin na faře. Na všechny malé i velké
herce se těšíme!
▪   Na stolku na obětní dary je možné do konce měsíce přispět na Radio Proglas.
▪  Příští neděli si můžete přinést k požehnání adventní věnce.
▪  O 1. neděli adventní se začnou prodávat perníčkové zvonky za 50,- Kč a víno za
200,- Kč. Cena je vyšší, protože výtěžek je na zvon. Prodávat se bude vždy po
nedělní mši svaté a příští neděli ještě odpoledne během rozsvícení vánočního
stromu na náměstí.

mailto:kanskae@gmail.com


▪  Příští neděli také začne výstava pana Karla Věstínského ve farním depozitu,
bude otevřena po mši svaté od 9.00 do 10.00 hodin. Odpoledne během rozsvícení
vánočního stromu na náměstí.
▪ Oblastní charita Blansko hledá na výpomoc pečovatelku. Práce je vhodná pro
maminky na mateřské nebo pro zdatné důchodce. Podrobnosti jsou na plakátu.
▪   Z důvodu pandemie lze odpustky pro duše v očistci získávat až do 30. 11.
Podmínkou je navštívit hřbitov a pomodlíme se tam třeba jen v duchu za zemřelé
a na úmysl svatého otce a přijmout ten den svaté přijímání. Svátost smíření je
třeba přijmout v blízké době a také je třeba vyloučení veškeré náklonnosti k
jakémukoliv hříchu, a to i lehkému. V ostatních dnech lze takto   získat   odpustky
  částečné.
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