
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

30. 10. 2022
31. neděle
v mezidobí

8.00
9.30
11.00

Olešnice – za † rodiče Procházkovy a Bednářovy a za prarodiče
Rovečné – za Marii Dlouhou a živé a zemřelé z rodiny
Černovice – za rodiče Pařízkovy, vnuka Zdeňka, rodiče Francovy,
syna, a za živé i † z rodiny

31. 10. 2022
pondělí 7.00

Památka sv. Wolfganga, biskupa
Olešnice – za nemocné

1. 11. 2022
úterý

16.30

18.00

Slavnost Všech svatých doporučený svátek
Černovice – za rodiče Jílkovy, 2 syny, snachu, 2 zetě, rodiče
Brackovy, 2 syny, Josefa Kubíčka, rodiče a za nemocné
Olešnice – za nemocnou maminku

2. 11. 2022
středa

16.00
17.15
18.30

Památka na všechny věrné zemřelé
Rovečné – za všechny zemřelé
Černovice – na úmysl papeže
Olešnice – za † manžela Viktora, 2 rodiče, sestru, švagra,
švagrovou a synovce

3. 11. 2022
čtvrtek

10.00
18.00

19.00

Památka sv. Martina de Porres, řeholníka
Olešnice - DPS – mše svatá
Černovice – za rodiče Brandnerovy, Boží požehnání a dary
Ducha Svatého pro rodinu
Olešnice - hřbitovní kostel – podávání sv. přijímání do 19.15

4. 11. 2022
pátek

16.00
18.00
18.00

Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
Rovečné – bohoslužba slova 1. pátek v měsíci
Černovice – bohoslužba slova
Olešnice – za †-lé Ludmilu a Aloise Bělehrádkovy a živou rodinu

5. 11. 2022
sobota

8.00
8.30

Olešnice – na poděkování za 60 let manželství
Černovice – bohoslužba slova 1. sobota v měsíci

6. 11. 2022
32. neděle
v mezidobí

8.00
9.30

10.20
11.00
11.50
15.00

Olešnice – za farníky
Rovečné – za rodinu Zemanovu
Rovečné – dušičková pobožnost na hřbitově
Černovice – za rodinu Pivoňkovu a Novotných
Černovice – dušičková pobožnost na hřbitově
Olešnice – dušičková pobožnost na hřbitově

▪ Děkuji všem, kdo jste přispěli do sbírky na misie, která vynesla 19 601,- Kč. Také
mnohokrát děkuji děvčatům z misijního klubka, které prostřednictvím misijního
jarmarku a kavárny získaly 25 422,- Kč. Dohromady jsme tedy z Olešnice na misie
přispěli 45 023,- Kč.
▪ Dnes v neděli 30. 10. od 16.30 do 17.30 na olešnické faře prosím o setkání letošní
biřmovance.
▪ Dnes 30. 10. večer od 17.30 bude 1. zkouška sboru na Vánoce.
▪ Zítra v pondělí 31. 10. bude od 8.00 setkání seniorů v klubovně na faře. Na
programu je dokument o sv. Anežce České.



▪ Tento týden budu navštěvovat nemocné.
▪ V pátek od 15.30 hodin bude setkání ministrantů i misijního klubka.
▪ V pátek po mši svaté bude do 20.00 hodin příležitost k adoraci a k přijetí
svátosti smíření.
▪ Na bočním oltáři je možné si vybrat kalendář na příští rok.
▪ Odpustky pro duše v očistci
1. a 2. listopadu je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné
odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv.
zpověď v blízké době, sv. přijímání v ten den, a modlitba na úmysl sv. Otce) je
podmínkou nemít zalíbení ani v lehkém hříchu, pomodlit se při návštěvě kostela
modlitbu Páně, Věřím v Boha, Sláva Otci a chtít získat odpustek pro duše v očistci.
Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění vyjmenovaných podmínek denně
plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo
hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.
V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Misijní neděle 2022
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