PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ

OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

Olešnice – ke cti sv. Cecílie, za živé a † zpěváky, varhaníky
28. 11. 2021 8.00
a muzikanty
1. neděle
9.30
Rovečné – mše svatá
adventní 11.00
Černovice – za rodiče Pařízkovy, vnuka Zdeňka, rodiče Francovy
29. 11. 2021 7.00 Olešnice – za uzdravení sestřenice
pondělí

Roráty

30. 11. 2021
Svátek sv. Ondřeje, apoštola
úterý
18.00 Kněževes – mše svatá
1. 12. 2021
středa

Památka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
7.00 Olešnice – za rodiče Věstínských a syna
Roráty
16.30 Vír – bohoslužba slova

2. 12. 2021 18.00 Černovice – za rodiče Fadrných, Josefa a Ludmilu Zhořovy,
čtvrtek
rodiče Špačkovy, rodinu Poláčkovu, Jana Khýra a za nemocné
Památka sv. Františka Xaverského, kněze
3. 12. 2021
18.00 Olešnice – na poděkování za 80 let života, † manžela a 2 bratry
pátek
18.00 Černovice – bohoslužba slova
1. pátek v měsíci
Památka sv. Barbory, panny a mučednice
4. 12. 2021 7.00 Olešnice – za † Jaroslava Čadka a rodiče
Roráty
sobota
8.30 Černovice – bohoslužba slova
1. sobota v měsíci
14.00 Olešnice – Pohřeb paní Františky Vojtové
5. 11. 2021 8.00 Olešnice – za farníky
2. neděle
9.30 Rovečné – mše svatá
adventní 11.00 Černovice – za Karla Kahule, živ. i † rodinu Kahulovu a Horákovu
▪ Dnes je na faře prodej perníkových zvonků a vína, kterým přispějete na nový
zvon. A jste zváni také do farního depozitu na výstavu obrazů pana Karla
Věstínského, která bude otevřena dnes od 9.00 do 10.00 a od 14. do 16.00 hodin.
I během odpoledního otevření výstavy si můžete koupit i víno a perníky.
▪ Tento týden budu navštěvovat nemocné.
▪ V pátek od 15.30 hodin bude setkání ministrantů i misijního klubka.
▪ Zkouška na vánoční divadlo proběhne v sobotu po rorátech (asi 7:45) na faře.
▪Kdo by chtěl pro děti návštěvu sv. Mikuláše, ať se zapíše na oltáři Svaté Rodiny.
▪O 1. neděli v měsíci bude při mši sv. sbírka na nový zvon a opravu stávajících.
▪Příští neděli v 17.00 bude ve farním kostele koncert kněžské scholy.
▪Prodej knih na faře se letos uskuteční ve středu 15. 12. během odpoledne.
▪ Oblastní charita hledá na výpomoc pečovatelku. Podrobnosti jsou na plakátu.
▪ Během prosince můžete do schránky na faře dávat úmysly mší sv. na příští rok.
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