
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

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 a Boží požehnání pro rodinu

28. 11. 2022
pondělí

7.00 Olešnice – na poděkování za život

29. 11. 2022
úterý 18.00 Kněževes – mše svatá

30. 11. 2022
středa 7.00

16.30

Památka sv. Ondřeje, apoštola
Olešnice – za † tatínka, bratra a kmotra
Vír – bohoslužba slova

1. 12. 2022
čtvrtek

10.00
17.00

Památka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
Olešnice - DPS – mše svatá
Černovice – za Antonína Musila, rodiče Musilovy, Jílkovy a Boží
požehnání pro živé rodiny

2. 12. 2022
pátek

16.00
17.00
18.00

Rovečné – bohoslužba slova 1. pátek v měsíci
Černovice – bohoslužba slova
Olešnice – za Josefa Věstínského a rodiče

3. 12. 2022
sobota

7.00
8.30
11.00

Památka sv. Františka Xaverského, kněze
Olešnice – za Jaroslava Čadka a rodiče
Černovice – bohoslužba slova 1. sobota v měsíci
Olešnice – pohřeb pana učitele Mgr. Stanislava Neubauera

4. 12. 2022
2. neděle
adventní

8.00
9.30

11.00

Olešnice – za farníky
Rovečné – za P. Jindřicha Kamana a na poděkování za jeho
kněžskou službu při 100 výročí od narození
Černovice – za Karla Kahule, živou a zemřelou rodinu Kahulovu
a Horákovu

▪ Děkuji vám všem, kdo jste minulou neděli přispěli do sbírky na katolická média,
která v Olešnici vynesla 13 341,- Kč.
▪ Po každé nedělní mši svaté si děti mohou přidat do scenérie pod kazatelnou
připravenou postavičku. Stejně tak to mohou udělat i při odpolední návštěvě
kostela.
▪ První zkouška dětského divadla na Vánoce bude nyní po mši na faře. Další
zkouška se uskuteční v sobotu po rorátní mši svaté, taktéž na faře. Na všechny
malé i velké herce se těšíme.
▪ Dnes o 1. adventní neděli přijměte po mši svaté pozvání na krásnou výstavu
obrazů sakrálních staveb Olešnicka od pana Karla Věstínského ve farním depozitu.
Na faře si můžete zakoupit víno, čímž přispějete na nový zvon, cena je 200,- Kč.
Odpoledne od 15.00 hodin můžete přijít s dětmi na dílničky do KFC-Rafael, kde
bude možné si zakoupit horké nápoje jako je káva čaj a svařené víno. Stejně tak
můžete i odpoledne navštívit výstavu obrazů v depozitu. A v neposlední řadě bude



od 16.00 do 18.00 otevřen kostel k zastavení se, třeba i k modlitbě při zapálení
svíčky nebo k tematickému tvoření betlémské scenérie pro děti.
▪ Dnes začíná liturgický rok a s ním i soutěž Ministrant roku pro kluky školního
věku. Tato soutěž bude trvat celý liturgický rok a na slavnost Ježíše Krista Krále
bude potom vyhlášení. Kluci si budou v sakristii psát čárky za každou mši svatou,
při níž ministrovali. Kdo bude mít nejvíce čárek, vyhraje.

▪ Zítra bude 1. rorátní mše svatá proto zvu především děti s lucerničkami a
maminky prosím o připravení snídaně pro děti po mši svaté. Rozpis na snídaně
naleznete na bočním oltáři.
▪ Tento pátek bude schůzka misijního klubka i ministrantů od 15.30 na faře a poté
bude mše svatá zaměřená pro děti.
▪ Tento týden budu navštěvovat nemocné.
▪ Zájemce o mikulášskou návštěvu prosím, aby se během tohoto týdne, a to co
nejdříve, nejpozději do příští neděle, zapsali na bočním oltáři a vyplnili všechny
údaje, hlavně telefonní číslo. Obchůzka se koná v pondělí 5. 12. 2022.
▪ Na bočním oltáři jsou také k zakoupení kalendáře na příští rok.
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