
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

5. 12. 2021
2. neděle
adventní

8.00
9.30
11.00

Olešnice – za farníky
Rovečné – mše svatá
Černovice – za Karla Kahule, živ. i † rodinu Kahulovu a Horákovu

6. 12. 2021
pondělí 7.00

17.00

Památka sv. Mikuláše, biskupa
Olešnice – za Františka Kadlece a rodiče Roráty
Olešnice kostel sv. Mikuláše – mše svatá

7. 12. 2021
úterý

Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

8. 12. 2021
středa 16.30

18.00

Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Vír – mše svatá
Olešnice – za Boženu Kovářovu a duše v očistci

9. 12. 2021
čtvrtek 18.00

Památka sv. Jana Didaka
Černovice – za Františka a Oldřišku Jílkovy, 2 syny a za nemocné

10. 12. 2021
pátek 18.00

Památka Panny Marie Loretánské
Olešnice – za Josefa Weise a živou i † rodinu

11. 12. 2021
sobota 7.00

14.00

Památka sv. Damasa I., papeže
Olešnice – za Marii a Karla Kubíčkovy Roráty
Černovice – Křest Filipa Blažka

12. 11. 2021
3. neděle
adventní

8.00

9.30
11.00

Olešnice – na poděkování za 50 let života s prosbou o Boží
požehnání pro celou rodinu
Rovečné – mše svatá
Černovice – za rodinu Hořínkovu a Schillerovu

▪  Dnešní sbírka při mši sv. je určena na nový zvon a opravu stávajících.
▪ Dnes po mši svaté do 9.30 je možné si na faře koupit ještě perníkové zvonky i
víno, jejímž nákupem přispějete na zvony. A ve stejném čase je možné zhlédnout
ve farním depozitu výstavu obrazů pana Karla Věstínského.
▪ V pátek od 15.30 hodin bude setkání ministrantů i misijního klubka.
▪  Děti zvu na roráty a maminky prosím o zapsání na oltáři Sv. Rodiny k zajištění
snídaní pro děti.
▪  Příští neděli 12. 12. 2021 vás zvu od 17.00 na adventní koncert kněžské scholy.
▪ Zkouška na vánoční divadlo proběhne v sobotu po rorátech (asi 7.45) na faře.
▪   Kdo chce pro děti návštěvu sv. Mikuláše, ať se hned po mši sv. zapíše na
bočním oltáři Svaté Rodiny.
▪  Prodej knih na faře se letos uskuteční ve středu 15. 12. během odpoledne.
▪ Během prosince můžete do schránky na faře dávat úmysly mší sv. na příští rok.
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