
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

12. 12. 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

13. 12. 2021
pondělí 7.00

Památka sv. Lucie, panny a mučednice
Olešnice – na poděkování za uzdravení Roráty

14. 12. 2021
úterý

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

15. 12. 2021
středa 17.00

Pouť Nový Jeruzalém v Olešnici
Olešnice – za Annu Refekovou, manžela, syny, vnučku a vnuka

16. 12. 2021
čtvrtek 18.00 Černovice – za Františka a Oldřišku Jílkovy, 2 syny a za nemocné

17. 12. 2021
pátek 18.00 Olešnice – na úmysl dárce

18. 12. 2021
sobota

7.00
10.00

Olešnice – na úmysl dárce Roráty
Černovice – pohřeb paní Františky Hořínkové

19. 12. 2021
4. neděle
adventní

8.00
9.30
11.00

Olešnice – za † rodiče a prarodiče a za Boží ochranu pro rodinu
Rovečné – mše svatá
Černovice – za Jana Kunovského, bratra, rodinu Kunovských,
Kaňovu a Musilovu

▪  Dnes v neděli 12. 12. 2021 vás srdečně zvu do olešnického farního kostela na
adventní koncert kněžské scholy. Začátek je v 17.00 hodin. Dobrovolné vstupné
bude použito jako příspěvek na nový zvon pro olešnický kostel sv. Vavřince.

▪ Čtvrteční mše svaté jsou na faře.

▪ Ve středu bude v Olešnici prosebná pouť Nový Jeruzalém. Celebrantem pouti
bude P. Marian Rudolf Kosík OPraem, opat premonstrátského kláštera v Nové
Říši. Začátek je v 17.00 hodin. V rámci této pouti je také možné přijmout svátost
smíření nebo si třeba na faře koupit křesťanské knihy.

▪   V sobotu vás všechny zvu na krátkou adventní duchovní obnovu do Olešnice.
Od 14.00 do 16.00 hodin bude příležitost ke svátosti smíření. V 16.00 hodin
přednáška na téma: “Církev a její poslání”. V 17.00 hodin modlitba za farní
synodální cestu.

▪  Během doby adventní si prosím nechte zapsat u paní Proksové úmysly na mše
svaté pro příští rok 2022.
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