
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 
27. 10. 2019 
30. neděle v 

mezidobí 

8.00  
9.30 
11.00 
13.00 

Olešnice – za rodiče Procházkovy, Bednářovy a prarodiče 
Rovečné – mše svatá  
Černovice – za farníky 
Černovice – křest Karla Kšici 

 28. 10. 2019 
pondělí 

 
7.00 

Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 
Olešnice – za † MUDr. Karla Kašpárka a jeho přátele 

29. 10. 2019 
úterý  

 
 

Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice 
 

 30. 10. 2019 
středa  

16.00 
17.30 

Vír – bohoslužba slova 
Olešnice – za Václava Tůmu a celou rodinu 

31. 10. 2019 
čtvrtek  

 
18.00 

 

Památka sv. Wolfganga, biskupa 
Černovice – za rodiče Fadrných, Josefa a Ludmilu Zhořovy, rodiče 
Špačkovy, rodinu Poláčkovu, Jana Khýra a za nemocné 

1. 11. 2019 
pátek 

  
17.00 
17.30 
18.00 

Slavnost Všech svatých  
Rovečné – bohoslužba slova a dušičková pobožnost  
Olešnice – za † Marii Novotnou a živé i † sourozence 
Černovice – bohoslužba slova 

2. 11. 2019 
sobota 

 
8.00 
9.30 
11.00 

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 
Olešnice – za rodiče Doskočilovy, syna a Boží ochranu pro celou r. 
Rovečné – za všechny věrné zemřelé 
Černovice –  na úmysl papeže 

3. 11. 2019 
31. neděle v 

mezidobí 

8.00  
9.30 
11.00 

 
15.00 

Olešnice – za Františka a Jaroslavu Trmačovy 
Rovečné – mše svatá  
Černovice –  za rodiče Brandnerovy, s prosbou o Boží požehnání 
a dary Ducha Svatého pro rodinu - dušičková pobožnost na hřbitově 
Olešnice – dušičková pobožnost na hřbitově 

 

▪ Dětský soubor Červánek nás zve příští neděli 27. 10. 2019 od 14.00 hodin do 
kulturního domu na dívadelní představení “Láska rohatá”. 

▪ Odpustky pro duše v očistci  
 

1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den můžeme při návštěvě kteréhokoliv kostela 
získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě obvyklých 
podmínek (sv. zpověď v blízké době, sv. přijímání, modlitba na úmysly Svatého otce 
a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i lehkému) je také 
podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně, Vyznání víry a 
samozřejmě mít úmysl získat odpustek.  
 

Od 1. do 8. listopadu můžeme získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné jen duším 
v očistci, jestliže po splnění obvyklých podmínek navštívíme-li hřbitov a pomodlíme 
se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze při návštěvě hřbitova 
získat takovýmto způsobem odpustky částečné. 

Římskokatolická farnost Černovice u Boskovic, Černovice 7, 679 75  
tel.: 732 701 350 , email: cernovice@dieceze.cz , web: https://farnostcernovice.cz/ . 
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