
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

26. 9. 2021
26. neděle
v mezidobí

8.00

9.30
11.00

17.00

Olešnice – za Libora Kroupu, živou a † rodinu Kroupovu, za
rodiče Fouskovy a duše v očistci
Rovečné – mše svatá
Černovice – za rodiče Doležalovy, syna a  Boží požehnání pro
živou rodinu
Černovice – zakončení adoračního dne

27. 9. 2021
pondělí

Památka sv. Vincence z Pauly, kněze

28. 9. 2021
úterý 18.00

Slavnost sv. Václava, mučedníka, hl. patrona českého národa
Olešnice – na úmysl dárce doporučený
svátek

29. 9. 2021
středa 16.30

18.00

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Vír – bohoslužba slova
Olešnice – za Miroslava Synka a rodiče

30. 9. 2021
čtvrtek 10.00

18.00

Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Olešnice - DPS – mše svatá
Černovice – za Ludmilu Šmardovou, živou a † rodinu

1. 10. 2021
pátek 18.00

18.00

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Olešnice – za děti, vnoučata, pravnoučata a Boží požehnání
Černovice – bohoslužba slova 1. pátek v měsíci

2. 10. 2021
sobota 8.00

10.30

Památka svatých andělů strážných 1. sobota v měsíci
Olešnice – na poděkování za 50 let manželství
Černovice – mše svatá – křest Romana Josefa Jindřicha

3. 10. 2021
27. neděle
v mezidobí

8.00
9.30
11.00

Olešnice – za farníky
Rovečné – mše svatá
Černovice – na poděkování za dožitá léta a živou i † rodinu
Jílkovu

▪ Dnes je v Černovicích adorační den a den vzájemných modliteb s bohoslovci.
Prosím využijte příležitost k tiché modlitbě a vzpomeňte v ní i na bohoslovce.
▪ Zítra v pondělí 27. 9. 2021 nebude v černovické škole výuka náboženství.
▪ Během měsíce října bude probíhat oprava elektrických pohonů zvonů a věžních
hodin. Generální oprava má vyjít asi na 350 000,- Kč. Peníze na pokrytí této akce
máme, ale je třeba počítat s finanční rezervou, a proto bude zase o každé 1. neděli
v měsíci sbírka na farnost. Pokud by někdo chtěl potvrzení o daru, může obálku s
penězi a kontaktem vhodit do sbírky, a nebo předat faráři.
▪ Děkuji vám všem kdo jste přispěli na opravu kostela po tornádu v Moravské
Nové Vsi. Sbírka v Černovicích vynesla 7 345,- Kč.
▪ Vzadu u vchodu do kostela jsou ke koupi stolní kalendáře na příští rok 2022.

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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