
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

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

29. 11. 2021
pondělí

7.00 Olešnice – za uzdravení sestřenice Roráty

30. 11. 2021
úterý 18.00

Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Kněževes – mše svatá

1. 12. 2021
středa 7.00

16.30

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

2. 12. 2021
čtvrtek

18.00 Černovice – za rodiče Fadrných, Josefa a Ludmilu Zhořovy,
rodiče Špačkovy, rodinu Poláčkovu, Jana Khýra a za nemocné

3. 12. 2021
pátek

18.00

18.00

Památka sv. Františka Xaverského, kněze
Olešnice – na poděkování za 80 let života, † manžela a dva
bratry
Černovice – bohoslužba slova 1. pátek v měsíci

4. 12. 2021
sobota

7.00
8.30

14.00

Památka sv. Barbory, panny a mučednice
Olešnice – za † Jaroslava Čadka a rodiče Roráty
Černovice – bohoslužba slova 1. sobota v měsíci
Olešnice – Pohřeb paní Františky Vojtové

5. 12. 2021
2. neděle
adventní

8.00
9.30
11.00

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

▪ Čtvrteční mše svatá bude na faře.

▪ Oblastní charita Blansko hledá na výpomoc pečovatelku. Práce je vhodná pro
maminky na mateřské nebo pro zdatné důchodce. Podrobnosti jsou na plakátu.

▪  Během doby adventní si prosím nechte zapsat u paní Proksové úmysly na
mše svaté pro příští rok.

▪ Příští neděli vás zvu do olešnického farního kostela na koncert kněžské scholy.
Začátek bude v 17.00 hodin. Dobrovolné vstupné bude bude použito jako
příspěvek na nový zvon pro olešnický kostel sv. Vavřince.

▪ Obvyklý prodej knih na olešnické faře se letos uskuteční ve středu 15. 12.
během odpoledne, při pouti Nový Jeruzalém.
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