
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

9. 10. 2022
28. neděle
v mezidobí

8.00

9.30
11.00

Olešnice – za Miladu Slavíčkovou a živou i † rodinu Kotoučkovu
a Slavíčkovu
Rovečné – za rodiče Večeřovy, živou a zemřelou rodinu
Černovice – za farníky

10. 10. 2022
pondělí

7.00
18.00

Olešnice – bohoslužba slova
Kněževes – mše svatá

11. 10. 2022
úterý 18.00

Památka sv. Jana XXIII., papeže
Olešnice – modlitby prarodičů

12. 10. 2022
středa

16.30
18.00

Památka sv. Radima, biskupa
Vír – bohoslužba slova
Olešnice – na poděkování za 60 let společného života s prosbou
o požehnání

13. 10. 2022
čtvrtek

18.00 Černovice – za rodiče Pešovy, dva syny, rodiče Kučerovy, syna
a Boží požehnání pro živé rodiny

14. 10. 2022
pátek 18.00

Památka sv. Kalista I., papeže a mučedníka
Olešnice – za Libuši Kohoutovou a rodiče

15. 10. 2022
sobota

8.00
11.00
15.00
18.00

Památka sv. Terezie z Avily, panny a učitelka církve
Olešnice – za Hedviku Šafaříkovou a sourozence
Olešnice – křest Kláry Soukalové
Olešnice – křest Petry Šafaříkové s církevním sňatkem rodičů
Rovečné – mše sv. ke cti sv. Faustyny

16. 10. 2022
29. neděle
v mezidobí

8.00

9.30
11.00
12.00

Olešnice – za zemřelé Marii, Josefa, syna Josefa a požehnání
pro celou živou rodinu Čuprovu
Rovečné – za rodiče Němečkovy a živé i zemřelé z rodiny
Černovice – za rodinu Němcovu
Černovice – křest Nikolase Tomáše Doskočila

▪ Velmi děkuji všem, kdo jste se jakkoliv podíleli na včerejší slavnosti udílení
svátosti biřmování a páteční modlitbě biřmovanců a za ně. Děkuji všem, kteří
jste tuto krásnou slavnost jakkoliv podpořili například modlitbou.

▪ Fotografie z biřmování naleznete na webových stránkách olešnické farnosti na
odkaze: http://olesnice.katolik.cz/ a pod záložkou fotky. Nebo přímo na webu
Člověk a Víra na adrese https://www.clovekavira.cz

▪ Vzadu pod kůrem jsou k zakoupení kalendáře na příští rok.

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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