
 

Mare de Déu de Rocaprevera: Avui diumenge dia 19 de 

setembre, se celebra la missa al santuari a les 11, que presidirà i en la 
qual farà l’homilia mossèn Josep M. Riba i Farrés, Vicari General de la 
nostra diocesi de Vic. Demà, dilluns dia 20 de setembre, se celebra la 
missa a les 11 del matí, recordant i pregant pels nostres germans 
difunts, especialment els que han mort l’últim any que presidirà i en la 
qual farà l’homilia Mn. Felip Soldevila i Cuní, rector de la parròquia de 
Sant Boi de Lluçanès i d’altres d’aquell arxiprestat, i fill del nostre poble. 
Durant les dies de festa, malgrat que es flexibilitzen les mesures contra 
la Covid-19, recomanem no baixar la guardia perquè tenim encara  la 
Covid entre nosaltres. Per això, abans d’entrar al santuari, cal recordar 
netejar les mans i portar la mascareta durant les celebracions 
litúrgiques (misses i pregàries).  

Llegenda de la troballa de la Verge de Rocaprevera: 
El lloc on actualment s'aixeca el santuari havia estat molt abrupte i 
escabrós. Mossèn Marc Roca, sacerdot de Torelló, cada dia anava a 
passejar per aquells verals. Sempre se li presentava, just a l'indret més 

estret del camí, un boc molt negre, gros i cepat, que l'envestia amb tota la seva fúria, com si el volgués fer 
caure al precipici. Les oracions que el mossèn recitava, el salvaven. Ja podeu pensar i creure que aquell 
boc era el diable. Un dia que l'atac del diable fou més fort que de costum, i que l'home temia ben de debò 
de caure cingles avall, va encomanar-se a la Mare de Déu. El boc va fugir cames ajudeu-me i el sacerdot 
va trobar al seu costat una imatge de la Mare de Déu. Agraït perquè l'havia salvat, li aixecà una capelleta al 
mateix indret on havia estat trobada i, en record d'haver-la costejada ell, féu inscriure al damunt de la llinda 
de la porta: "Marc Roca, prevere". Amb el temps la inscripció va esborrar-se i la gent confongué el nom de 
Marc del sacerdot pel terme Mare i van creure que volia dir Mare de Déu de Rocaprevera, i així l'anomenà 
la gent. 
 

Horari de misses: dia 19 i 20 de setembre de 2021 

Diumenge dia 19 de setembre 

 A les 10 del mati: Missa a Sant Feliu 

 A les 11 del mati: Missa Solemne de la festa de la Mare de Déu de Rocaprevera 

 A les 12 del migdia: Missa a Montserrat 

Dilluns dia 20 de stembre 

 A les 11 del matí: Missa pels difunts a Rocaprevera  

No hi ha la missa de 7 a Sant Feliu  
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PARRÒQUIA DE MONTSERRAT 
 

 Horari de misses  

• Dimarts i dijous, feiners: a les 9 del matí  

• Dissabtes i vigílies de festa: a les 7 de la tarda 

• Diumenges i festes: a les 12 del migdia 

 Despatx (c/ Núria, 91, als baixos del Centre Cívic): 

divendres, de 8 a 9 del vespre. T. 93 859 03 40  
  

Misses per celebrar  
 

Dissabte 18    19: NO HI HA MISSA 

Diumenge 19  12: -------- 

Dimarts 21  9: Domènec Vila Soldevila i família 

Dijous 23       9: --------- 

Dissabte 25  19: Mercè Cot 

                         Família Oms-Boixader 
 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 12 de setembre: 59,45 € 

 

 

PARRÒQUIA DE SANT FELIU  
 

Horari de misses   

• Dilluns, dimecres i divendres, feiners: a les 7 de la tarda 

• Dissabtes i vigílies de festa: a les 8 del vespre  

• Diumenges i festes: a les 11 del matí  

Despatx (Placeta Mossèn Fortià Solà, 1): dilluns de 8 a 

9 del vespre i dimecres d'11 a 1 del migdia   

Tel: 93 859 03 40 
 

Misses per celebrar  

Dissabte 18       18: CONFIRMACIONS 

                             Alfons Galorera Soler 

Diumenge 19    10: --------- 

Dilluns 20    19: NO HI HA MISSA 

Dimecres 22 19: --------- 

Divendres 24 19: --------- 

Dissabte 25      20: Ànimes 

 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 12 de setembre: 99,88 € 

Enterraments 

 Dilluns, dia 13 de setembre: Teresa Traveset 

Dosta, 91 anys 

 Dimarts, dia 14 de setembre: Assumpta Roca 

Orra, 66 anys  

 

 

 

 

 

     SANTUARI DE ROCAPREVERA 

 Horari de misses  

• Diumenges i festes: a les 10 del matí  

Despatx: a la parròquia de Sant Feliu o de Montserrat   

93 859 03 40  

 
Missa per celebrar 

Diumenge 19    11: Família Tuneu Vila 

                             Família Alabern-Canet 

Dilluns dia 20    11: Missa pels difunts 

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 12 de setembre: 52,48 €  

• Lampadaris: 209,91 € 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Full i Diàleg: 0,60 € 
 

 

AGENDA  
   

Activitats  interparroquials  

 Càritas: Horari d'acolliment i atenció, 

cada dilluns, de 10 del matí a 12 del 

migdia, a la rectoria de Sant Feliu 

 

 Parròquia de Montserrat: cada dilluns, a 

1/4 de 9 del vespre, assaig del Cor 

Parroquial, a l'església 

 

 Dimarts dia 21 de setembre, a les 7 de 

la tarda, trobada de l'equip de 

catequistes, a Rocaprevera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 


