
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

20. 11. 2022
34. neděle
v mezidobí

8.00

9.30
11.00

13.00

Slavnost Ježíše Krista Krále
Olešnice – za † rodiče a prarodiče a Boží ochranu pro rodinu
(při mši sv. křest Pavla Višinky)
Rovečné – za Vladimíru Graciasovou a živé a zemřelé z rodiny
Černovice – za rodiče Fadrných, Josefa a Ludmilu Zhořovy, syna
Jiřího, rodiče Špačkovy, rodinu Poláčkovu, Jana Khýra a za
nemocné
Olešnice – křest Adriána Kozánka

21. 11. 2022
pondělí 7.00

Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Olešnice – za Jindřicha Procházku a celou živou rodinu

22. 11. 2022
úterý 17.00

18.00

Památka sv. Cecilie, panny a mučednice
Olešnice – modlitby prarodičů
Hodonín – mše svatá

23. 11. 2022
středa

16.30
18.00

Památka sv. Klementa, papeže a mučedníka
Vír – mše svatá
Olešnice – za rodiče Doskočilovy, syna a Boží ochranu pro celou
rodinu

24. 11. 2022
čtvrtek 17.00

18.00

Památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze a druhů mučedníků
Černovice – za rodinu Růžkovu a Kuncovu
Olešnice – mše svatá při výročí misií

25. 11. 2022
pátek 18.00

Památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
Olešnice – za rodiče Kroupovy, syna a Boží ochranu a pomoc pro
celou rodinu

26. 11. 2022
sobota 8.00

Památka sv. Silvestra Gozzoliniho, opata
Olešnice – na poděkování za 50 let společného života, s prosbou
o Boží pomoc na ochranu pro celou rodinu

27. 11. 2022
1. neděle
adventní

8.00
9.30
11.00

Olešnice – za dary Ducha Svatého pro rodinu
Rovečné – za rodinu Viktorínovu, Dlouhých a Čermákovu
Černovice – za rodiče Doležalovy, syna a Boží požehnání pro
živou rodinu

▪ Dnešní sbírka při mši svaté je určena na katolická media.

▪ Ve čtvrtek bude mše svatá už v 16.30 a po ní se pomodlíme u misijního kříže,
protože v den výročí jeho posvěcení můžeme získat plnomocné odpustky.

▪ O příští neděli, která je 1. adventní, vstoupíme do nového liturgického roku.
Přineste si k požehnání adventní věnečky.

▪ Vzadu pod kůrem jsou k zakoupení kalendáře na příští rok.
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