
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
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

▪  Sbírka při mši sv. minulou neděli vynesla 24 941,- Kč. Koupí vína a perníků jste
přispěli dalších 24 184,- Kč. To je dohromady 49 125,- Kč. Upřímně děkuji za vaši
štědrost. Pán Bůh zaplať.

▪ Víno na zvony je možné si ještě na požádání zakoupit na faře, a stejně tak lze
shlédnout ve farním depozitu výstavu obrazů pana Karla Věstínského.
▪ Na Radio Proglas jste do kasičky přispěli 4 510,- Kč. Pán Bůh zaplať.

▪  Dnes odpoledne v neděli 12. 12. 2021 vás zvu od 17.00 na adventní koncert
kněžské scholy. Vstupné je dobrovolné.

▪  Ve středu bude v naší farnosti tradiční prosebná pouť Nový Jeruzalém.
Celebrantem pouti bude P. Marian Rudolf Kosík OPraem, opat premonstrátského
kláštera v Nové Říši. Začátek je v 17.00 hodin.

▪ Ve středu bude také od 14.30 do 18.30 na faře prodej knih.

▪  Svátost smíření před Vánocemi bude možné přijmout tuto středu 15.12. v rámci
pouti Nového Jeruzaléma. Zpovídat bude od 16.30 do 17.30 pět kněží. Dva kněží
budou pak zpovídat až do konce mše svaté asi do 18.30. Zpovědní místa budou v
kostele i na faře. Prosím, abyste tuto jednu z posledních příležitostí před
vánocemi využili. Poslední možnost bude ještě v sobotu při duchovní obnově,
kde otec Petr Beneš bude zpovídat od 14.00 do 15.30 a otec Tomáš Šíma do 16.00
hodin. Jinak už jen v obvyklé půl hodině přede mší svatou.



▪ V pátek od 15.30 hodin bude setkání ministrantů i misijního klubka.

▪  Děti zvu v pondělí a v sobotu na roráty a maminky prosím o zapsání na oltáři Sv.
Rodiny k zajištění snídaní pro děti.

▪ Zkouška na vánoční divadlo proběhne v sobotu po rorátech na faře.

▪   V sobotu vás všechny zvu na krátkou adventní duchovní obnovu otce Petra
Beneše. V čase od 14.00 do 16.00 hodin bude příležitost ke svátosti smíření. V
16.00 hodin začne přednáška na téma: “Církev a její poslání”. V 17.00 hodin
bude vyvrcholením modlitba za naši farní synodální cestu.

▪ Během prosince můžete do schránky na faře dávat úmysly mší sv. na příští rok.
Potvrzený termín intencí vám bude následně oznámen prostřednictvím
uvedeného kontaktu.

Bohoslužby o Vánocích

Pátek  24. 12. 2021 Štědrý den
Olešnice 8:00 hodin - požehnání dětem a roznášení betlémského světla
Olešnice 14:30 hodin - mše svatá pro děti s vánoční scénkou
Rovečné 16:00 hodin - mše svatá
Černovice         17:30 hodin - mše svatá
Olešnice 22:00 hodin - mše svatá

Sobota  25. 12. 2021 Slavnost Narození Páně
Olešnice 8:00 hodin - mše svatá
Rovečné 9:30 hodin - mše svatá
Černovice         11:00 hodin - mše svatá
Olešnice 15:00 hodin - svátostné požehnání

Neděle  26. 12. 2021 Svátek Svaté rodiny (obnova manželského slibu)
Olešnice 8:00 hodin - mše svatá
Rovečné 9:30 hodin - mše svatá
Černovice        11:00 hodin - mše svatá
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