
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

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 narození
Černovice – za Karla Kahule, živou a zemřelou rodinu Kahulovu
a Horákovu

5. 12. 2022
pondělí

7.00 Olešnice – na úmysl dárce

6. 12. 2022
úterý 17.30

Slavnost sv. Mikuláše, biskupa, patrona hřbitovního kostela
Olešnice - hřbitovní kostel sv. Mikuláš – na úmysl dárce

7. 12. 2022
středa 7.00

16.30

Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Olešnice – za Františka Kadlece, rodiče a duše v očistci
Vír – mše svatá

8. 12. 2022
čtvrtek

16.30
18.00

Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Černovice – za Marii Němcovou a duše v očistci
Olešnice – na poděkování za dar života s prosbou o další pomoc
a ochranu Panny Marie

9. 12. 2022
pátek 18.00

Památka sv. Jana Didaka
Olešnice – na úmysl dárce

10. 12. 2022
sobota

7.00

11.00
18.00

Památka Panny Marie Loretánské
Olešnice – za † rodiče Štěpánku a Antonína Kozlovy, † Josefa
Nováka a † bratry Antonína a Josefa
Rovečné – křest Jakuba Schauera
Rovečné – pobožnost ke sv. Faustyně

11. 12. 2022
3. neděle
adventní

8.00
9.30
11.00

Olešnice – za † Františku Vojtovou a živou rodinu
Rovečné – za živou a zemřelou rodinu Bělehrádkovu
Černovice – za farníky

▪ 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, který bude otevřen mezi 16. a 18. hodinou.
▪ Zkouška dětského divadla na Vánoce bude nyní po mši na faře. Další zkouška se
uskuteční v sobotu po rorátní mši svaté, taktéž na faře.
▪ Ještě stále je na faře možnost zakoupit si víno nebo zhlédnout výstavu obrazů
sakrálních staveb Olešnicka od pana Karla Věstínského. Příležitost je vždy po
nedělní mši svaté nebo po domluvě. Víno stojí 200,- Kč láhev a z této částky
přispějete 100,- Kč na pořízení nového zvonu.
▪ Zvu děti s lucernami na rorátní mše svaté a maminky prosím o připravení snídaně
pro děti po mši svaté. Rozpis na snídaně naleznete na bočním oltáři.
▪ V pondělí po mši svaté a adoraci s ranními chválami bude ve farní klubovně
setkání seniorů. Na programu budou zajímavé příběhy 20. století z Olešnicka.
▪ V úterý po mši svaté ve hřbitovním kostele bude mikulášská nadílka pro děti.



▪ Ve středu 7. prosince pořádá Charita Blansko sbírku trvanlivých potravin,
oblečení, textilu, domácích potřeb a elektroniky. Věci můžete přinést do
DPS-Olešnice od 7.00 do 15.00 hodin nebo mezi 16. a 17. hodinou. Podrobnosti
naleznete na plakátu, nebo na internetu www.blansko.charita.cz , ale i na
facebooku charitablansko.
▪ V pátek bude schůzka misijního klubka i ministrantů od 15.30 na faře a poté bude
mše svatá zaměřená pro děti.
▪ Během prosince můžete  napsané úmysly mší svatých, zaslat e-mailem, či vhodit
do schránky ve vratech na fary.
▪ Na stolku na obětní dary je schránka určená na dary pro rodinu Fučíkovu, které
požár poškodil dům a připravil o potřebné věci. Přispívat můžete až do 4. neděle
adventní, pak bychom jim peněžní dar předali k Vánocům.
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