
 

 PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 
27. 1. 2019 
3. neděle v 
mezidobí 

9.30 
11.00 
11.00 

Rovečné – mše svatá 
Černovice – za rodiče Plíhalovy, syna a vnuka Rostislava 
Olešnice – za živé a zemřelé dobrodince farností 

 28. 1. 2018 
pondělí 

 
7.00 

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 
Olešnice – za Jindřicha Musila, dvoje rodiče a duše v očistci 

 29. 1. 2019 
úterý 

 
18.00 

 
Kněževes – mše svatá 

 30. 1. 2019 
středa 

16.00 
17.30 

Vír – mše svatá 
Olešnice – za zdárný průběh operace  

 31. 1. 2019 
čtvrtek 

 
18.00 

Památka sv. Jana Boska, kněze 
Černovice – za Věru Štůlovou, rodiče Grošofovy a Proksovy 

 1. 2. 2019 
pátek 

17.30 
18.00 

Olešnice – za Annu a Františka Lipských, rodiče a sourozence 
Černovice – bohoslužba slova                          1. pátek v měsíci 

 2. 2. 2019 
sobota 

 
8.00 
8.30 
14.00 

Svátek Uvedení Páně do chrámu  
Olešnice – za † Štefana Kmetě, rodiče a sourozence 
Černovice – bohoslužba slova                        1. sobota v měsíci 
Olešnice – křest Františky Ptáčkové    

3. 2. 2019 
4. neděle v 
mezidobí 

8.00 
9.30 
11.00 
 
15.00 

Olešnice – za farníky 
Rovečné – mše svatá 
Černovice – za rodiče Jílkovy, 2 syny, snachu, 2 zetě, rodiče 
Brackovy, syna, Josefa Kubíčka a rodiče 
Olešnice – ekumenická bohoslužba 

 

▪ Dnes 27.1.2019 v 17.00 jsme zváni od farního sboru Českobratrské církve            
evangelické v Olešnici na promítání a vyprávění paní farářky Debory Hurtové o            
poutní cestě do Nidarosu v Norsku.  Promítání se koná na evangelické faře. 
 

▪ Děkuji všem, kteří se podíleli na pořádání farního plesu. Stejně tak děkuji             
těm, kteří věnovali ceny do tomboly.  
 

▪ V pátek nebude setkání ministrantů a misijního klubka, protože jsou pololetní            
prázdniny. 
 

▪ Příští neděli 3.2.2019 přijměte pozvání do Olešnice na ekumenickou          
bohoslužbu. Začátek je v 15.00 hodin v katolickém farním kostele sv. Vavřince.            
Poté vás zvu k posezení na faře. 
 

▪ Přijměte pozvání na národní pouť do Říma při výročí svatořečení sv. Anežky             
České, na kterou pojedeme ve dnech 10. - 16.11. 2019. Program a přihlášky             
jsou na stolku s tiskovinami. Přihlášku bude třeba odevzdat do konce února i             
se zálohou ve výši 5000,- Kč. 
 

 
Římskokatolická farnost Černovice u Boskovic, Černovice 7, 679 75 

tel.: 732 701 350 , email: cernovice@dieceze.cz , web: https://farnostcernovice.cz/ . 
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