
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

7. 11. 2021
32. neděle
v mezidobí

8.00
9.30
11.00

15.00

Olešnice – za farníky
Rovečné – mše svatá
Černovice – za rodiče Brandnerovy, Boží požehnání a dary
Ducha Svatého pro rodinu
Olešnice – dušičková pobožnost na hřbitově

8. 11. 2021
pondělí

7.00
14.30

Olešnice –za † manželku s prosbou o Boží požehnání pro rodinu
Olešnice – pohřeb pana Františka Novotného

9. 11. 2021
úterý 18.00

Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Kněževes – mše svatá

10. 11. 2021
středa

14.30
16.30
18.00

Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Olešnice – Pohřeb paní Emílie Bočkové
Vír – mše svatá
Olešnice – za rodiče Doskočilovy, syna a Boží ochranu pro celou
rodinu

11. 11. 2021
čtvrtek 18.00

Památka sv. Martina, biskupa
Černovice – za rodinu Glosrovu, Koktavých a Boží požehnání
pro živé rodiny

12. 11. 2021
pátek 18.00

Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Olešnice – za † syna Zdeňka a živou i † rodinu Halasovu a
Stejskalovu

13. 11. 2021
sobota

8.00
11.00
17.00

Památka sv. Anežky České, panny
Olešnice – na úmysl dárce
Olešnice – křest Kamily Vrbasové
Rovečné – pobožnost ke sv. Faustyně

14. 11. 2021
33. neděle
v mezidobí

8.00

9.30
11.00

Olešnice – na poděkování za 83 roků života, za pomoc a
požehnání a za duše v očistci
Rovečné – slavnost patrona kostela sv. Martina
Černovice – za farníky

▪ V pátek od 15.30 hodin bude setkání ministrantů i misijního klubka.
▪ V pátek po mši svaté bude na faře od 18.45 příprava na svátost biřmování.
▪  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.
▪   Na stolku na obětní dary je možné finančně přispět na Radio Proglas.
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