
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

10. 10. 2021
28. neděle
v mezidobí

8.00
9.30
11.00

Olešnice – za nemocnou tetičku Bočkovu a † syna Pepu
Rovečné – mše svatá
Černovice – za farníky

11. 10. 2021
pondělí 7.00

Památka sv. Jana XXIII., papeže
Olešnice – za P. Františka Fučíka

12. 10. 2021
úterý

Památka sv. Radima, biskupa

13. 10. 2021
středa

16.30
18.00

Vír – bohoslužba slova
Olešnice – na poděkování za 85 let života

14. 10. 2021
čtvrtek 18.00

Památka sv. Kalista I., papeže a mučedníka
Černovice – za rodiče Jílkovy, 2 syny, snachu, 2 zetě, rodiče
Brackovy, 2 syny, Josefa Kubíčka, rodiče a za nemocné

15. 10. 2021
pátek 18.00

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Olešnice – za MUDr. Karla Kašpárka a jeho přátele

16. 10. 2021
sobota

8.00

19.30

Památka sv. Hedviky, řeholnice
Olešnice – na poděkování za 50 let společného života s prosbou
o Boží ochranu pro celou rodinu
Olešnice – Misijní vigilie (modlitba za misie)

17. 10. 2021
29. neděle
v mezidobí

8.00

9.30
11.00

Olešnice – na poděkování za 60 let manželství s prosbou o Boží
požehnání
Rovečné – mše svatá
Černovice – za rodinu Němcovu

▪ Staňte se donátorem. Je to velmi snadné. Stačí kliknout na https://donator.cz/
nebo vyplnit přihlášku, kterou si můžete vzít na stolku vzadu. Výše daru a
způsob zasílání je na vás. Buď bankovním převodem, přes SIPO, nebo přes
Martina Kaldu, který je kontaktní osobu pro naši farnost. Ještě bych rád
připomněl, že v rámci pomoci farnostem v době covidu získá každá farnost 500
Kč navíc za každého donátora, který se přihlásí v letošním roce. Zároveň díky
novelizaci zákona o dani z příjmu v důsledku pandemických opatření mohou
využít všichni donátoři až 30% slevu na dani z příjmu. Pokud byste někdo
potřeboval pomoc s přihlášením nebo další informace, obracejte se na Martina
Kaldu.

▪ Příští neděli budou obecní hody. V neděli 24. 10. 2021 bude misijní neděle, při
které bude sbírka na misie. A poslední říjnovou neděli, tedy 31. 10. 2021, budeme
v Černovicích slavit posvěcení kostela.

▪ 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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