
 

 PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 

25. 10. 2020 
30. neděle 
v mezidobí 

 
8.00 
9.30 
11.00 

 

Slavnost Výročí posvěcení kostela 
Olešnice – za rodinu Procházkovu, Bednářovu a prarodiče 
Rovečné – mše svatá  
Černovice – na poděkování za 70 a 75 let života s prosbou o 
zdraví pro celou rodinu 

26. 10. 2020 
pondělí za Ignáce a celou rodinu Jančovu 

27. 10. 2020 
úterý  

 
 

 
 

28. 10. 2020 
středa   Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 

 za † Josefa Fadrného, rodiče a duše v očistci 
29. 10. 2020 

čtvrtek  
 
 

Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny 
za živou a † rodinu Glosrovu a Koktavých 

30. 10. 2020 
pátek 

 za † Magdu Kintrovou, Jarmilu Novotnou a Marii Skývovou  

31. 10. 2020 
sobota 

 
 

14.00 

Památka sv. Wolfganga, biskupa 
za Viktora Šafaříka a celou živou i † rodinu 
Černovice – pohřeb pana Ludvíka Nedomy 

1. 11. 2020 
31. neděle 
v mezidobí 

 
8.00 
9.30 
11.00 

 

Slavnost Všech svatých 
Olešnice – za farníky 
Rovečné – mše svatá  
Černovice – za rodiče Brandnerovy, s prosbou o Boží požehnání 
a dary Ducha Svatého pro rodinu 

 

▪ Vzhledem k epidemiologickým nařízením vlády ČR se nesmí bohoslužeb 
účastnit veřejnost. Na svatbách a pohřbech nyní může být přítomno maximálně 
10 osob. 
 

▪ Před nedělní mši svatou je možné od 10.00 přijmout svaté přijímání. 

 

▪ Nedělní mši svatou z Olešnice je možné sledovat přes internet.  

 

▪ V následujícím týdnu nebudu přítomen ve farnosti, proto prosím, abyste se v 
neodkladných záležitostech obraceli na pana jáhna Ladislava Kince. Kontakt je 
e-mail: kinc@biskupstvi.cz mobil: 606 948 970. 
 

▪ Mše svaté v tomto týdnu budou odslouženy soukromě. 
 

▪ Biskupství brněnské skrze své Diecézní katechetické centrum zve k zapojení do 
projektu Náš společný domov. 

Tento projekt trvá od 24. 10. 2020 a končí 24. 5. 2021. Zapojit se do něj může 
kdokoliv - rodiny, společenství nebo jednotlivci. "Projekt nám pomáhá obejmout 
tento svět v duchu a v myšlenkách encykliky papeže Františka Laudato Si´," říká 
ve videopozvánce<https://youtu.be/vYfY4bD0_54> pomocný brněnský biskup 

 

mailto:kinc@biskupstvi.cz
https://youtu.be/vYfY4bD0_54


Mons. Pavel Konzbul. Vedoucí Diecézního katechetického centra ThLic. Tomáš 
Koumal považuje za velkou výhodu projektu to, že se dá realizovat i v těchto 
dnech, kdy nemůžeme do kostela, mezi přátele nebo do kulturních či sportovních 
zařízení. Projekt nabízí k plnění úkoly, které se týkají našeho vztahu k druhým 
lidem, k přírodě i k samotnému Stvořiteli.  

Více na webu <kc.biskupstvi.cz<https://kc.biskupstvi.cz/aktuality/>>. 
 

▪ Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila, že 
je letos možné získat plnomocné odpustky po celý měsíc listopad. Tato možnost 
plnomocných odpustků, která obvykle platí pouze od 1. do 8. listopadu, z 
důvodu pandemie Covid-19. V České republice je možné plnomocné odpustky 
pro zemřelé získat i týden před 1. listopadem, tj. letos již od 25.10 2020. 

V dekretu stojí, že je letos možné získat plnomocné odpustky kterýkoliv den v 
měsíci listopadu. Podmínkou je návštěva kostela nebo kapličky a modlitby 
Otčenáš a Věřím v Boha a dalších obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. 
přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k 
jakémukoliv hříchu, a to i lehkému).  

Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří nemohou opustit své bydliště kvůli 
omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí pokud 
se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s 
úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. 
přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo 
Panny Marie se pomodlí za zesnulé.  

Mohou to být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, 
Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, které se věřící 
obvykle modlí, četba úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, 
nebo vykonání skutku milosrdenství, obětování Bohu bolestí a útrap vlastního 
života.  

 
 

OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO 
Děkujeme, že nám pomáháte 

pomáhat! 

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