
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 

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 
Černovice – po mši svaté dušičková pobožnost na hřbitově 
Olešnice – dušičková pobožnost na hřbitově 

 4. 11. 2019 
pondělí 

 
7.00 

Památka sv. Karla Boromejského, biskupa 
Olešnice – na poděkování za dar života s prosbou o další Boží 
pomoc 

5. 11. 2019 
úterý  

 
18.00 

 
Kněževes – mše svatá 

 6. 11. 2019 
středa  

16.00 
17.30 

 

Vír – mše svatá 
Olešnice – na poděkování za 81 let života s prosbou o pomoc a 
ochranu Panny Marie a duše v očistci 

7. 11. 2019 
čtvrtek  

9.30 
18.00 

Olešnice - chráněné bydlení – mše svatá 
Černovice – za rodinu Kitnerovu, Ševčíkovu a .P. Josefa Šikulu 

8. 11. 2019 
pátek 

 
17.30 

  
Olešnice – za † Ludmilu a Aloise Bělehrádkovy a živou rodinu 

9. 11. 2019 
sobota 

 
8.00 
11.00 

Svátek Posvěcení lateránské baziliky 
Olešnice – na poděkování za 60 let manželství 
Černovice – křest Ladislava Mitáše  

10. 11. 2019 
32. neděle v 

mezidobí 

8.00  
9.30 
11.00 

 

Olešnice – za farníky 
Rovečné – mše svatá  
Černovice –  za Jaroslavu a Josefa Sedlákovy, jejich rodiče a Boží 
pomoc a ochranu pro živou rodinu 

 

 
▪ Minulou neděli při misijním koláči jsme přispěli na misie částkou 4 642,- Kč. Moc 
děkuji všem, kteří napekli, přispěli a vše připravili. 
 
▪ Od 1. do 8. listopadu je možné denně získat plnomocné odpustky pro duše v 
očistci. K obvyklým podmínkám, kterými jsou svátost smíření v blízké době, svaté 
přijímání ten den, modlitba na úmysly Svatého otce, je třeba navštívit hřbitov a 
pomodlit se tam za zemřelé s úmyslem získat odpustky. V ostatní dny během roku 
lze takto získat 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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