
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

6. 11. 2022
32. neděle
v mezidobí

8.00
9.30

10.20
11.00
11.50
15.00

Olešnice – za farníky
Rovečné – za rodinu Zemanovu
Rovečné – dušičková pobožnost na hřbitově
Černovice – za rodinu Pivoňkovu a Novotných
Černovice – dušičková pobožnost na hřbitově
Olešnice – dušičková pobožnost na hřbitově

7. 10. 2022
pondělí

7.00
19.00

Olešnice – za nemocné
Olešnice - hřbitovní kostel – podávání sv. přijímání do 19.15

8. 11. 2022
úterý

17.00
18.00
18.00

Olešnice – modlitby prarodičů
Olešnice – podávání sv. přijímání do 18.15
Kněževes – za Marii Kadlecovou a celou živou rodinu

9. 11. 2022
středa 16.30

18.00

Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Vír – mše svatá
Olešnice – za † rodiče Strakovy a Šašinkovy a † bratra Zdeňka

10. 11. 2022
čtvrtek 18.00

Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Černovice – za rodinu Kitnerovu, Ševčíkovu, Šafářovu, Křenkovu
a P. Josefa Šikulu

11. 11. 2022
pátek

15.00
18.00

Památka sv. Martina, biskupa
Olešnice – pohřeb pana Neděly ze Lhoty
Olešnice – na poděkování za kněžské povolání a život probošta
Stanislava Krátkého, při výročí 100 let od narození

12. 11. 2022
sobota 8.00

18.00

Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Olešnice – za rodiče Spohnerovy, sourozence a jejich rodiče
Rovečné – pobožnost ke sv. Faustyně

13. 11. 2022
33. neděle
v mezidobí

8.00
9.30
11.00

Olešnice – za † rodiče a prarodiče a Boží ochranu pro rodinu
Rovečné – za rodinu Konečných a živé a zemřelé z rodiny
Černovice – za farníky

▪ Od 1. do 8. listopadu je možno získat odpustky přivlastnitelné duším v očistci.
Po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď v blízké době, sv. přijímání v ten
den, a modlitba na úmysl sv. Otce) je také podmínkou nemít zalíbení ani v lehkém
hříchu a pomodlit se při návštěvě hřbitova třeba jen v duchu za zemřelé s touhou
získat odpustek pro duše v očistci.

▪ Zvu mladé od 13 do 20+ let na děkanátní setkání mládeže, které se uskuteční v
sobotu 19. 11. v Knínicích. Bližší informace na plakátku. Je třeba se přihlásit a to
do příští neděle. Setkání bude předcházet také týden modliteb za mládež, tato
modlitba bude pokaždé na jiném místě.

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

Římskokatolická farnost Černovice u Boskovic, Černovice 7, 679 75
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