
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

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

20. 12. 2021
pondělí

7.00

15.30

Olešnice – za živou a † rodinu Konrádovu, Tůmovu, Holíkovu a za
duše v očistci Roráty
Rovečné – mše svatá (od 15.00 adorace a zpovídání)

21. 12. 2021
úterý

14.00
18.00

Olešnice – pohřeb paní Marie Bočkové
Černovice – za živou i † rodinu Jílkovu a Brackovu a za nemocné

22. 12. 2021
středa

7.00 Olešnice – na poděkování za nové životy Roráty

23. 12. 2021
čtvrtek 18.00 Olešnice – modlitba růžence na úmysly Nového Jeruzaléma

24. 12. 2021
pátek
Vigilie

Slavnosti
Narození

Páně

8.00
14.30
16.00
17.30
22.00

Olešnice – žehnání dětem roznášející betlémské světlo
Olešnice – za děti z farnosti
Rovečné – mše svatá
Černovice – za farníky
Olešnice – za † rodiče Štěpánku a Antonína Kozlovy
a za † Josefa Nováka

25. 12. 2021
sobota

Boží hod
vánoční

8.00

9.30
11.00

15.00

Slavnost Narození Páně
Olešnice – na poděkování za 70 let života s prosbou o další
ochranu a Boží požehnání pro rodinu
Rovečné – mše svatá
Černovice – na poděkování Bohu za dožitá léta s prosbou o Boží
požehnání a ochranu pro celou rodinu
Olešnice – svátostné požehnání

26. 12. 2021
neděle

8.00
9.30
11.00

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Olešnice – za † Štěpánku Kučírkovu a za Boží ochranu pro děti
Rovečné – mše svatá
Černovice – za Ilonu Křenkovou

▪   Děti zvu v pondělí a ve středu na roráty a maminky prosím o zapsání na oltáři
Sv. Rodiny k zajištění snídaní pro děti.
▪ V pátek v 8.00 prosím děti, aby si přišly pro betlémské světlo a následně je
roznesly po Olešnici.
▪ Zkouška na vánoční divadlo proběhne ve středu od 19.00 hodin v kostele.
▪   V neděli o svátku Svaté Rodiny si mohou při mši sv. manželé obnovit svůj slib.
▪ Do konce prosince můžete do schránky na faře dávat úmysly mší sv. na příští
rok. Potvrzený termín intencí vám bude následně oznámen prostřednictvím
uvedeného kontaktu.
▪   Na stolku s tiskovinami je pro vás připravené nové číslo farního zpravodaje.



Za něj děkuji především Magdě Kintrové a Josefovi Kánskému, ale i všem kteří
se na jeho vzniku podíleli.

Přej� vá� �še� � každém� �sobn�, ab�st� načerpal� naděj� � �slav�
nar�zen� Spasitel�.

S p�žehnání� ote� Tomá� Ším�

Římskokatolická farnost Olešnice na Moravě, Olešnice 86, 679 74
tel.: 732 701 350, web: http://olesnice.katolik.cz/ , e-mail: olesnice@dieceze.cz

http://olesnice.katolik.cz/
mailto:olesnice@dieceze.cz

