
 

 PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 

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 

 4. 2. 2019 
pondělí 

7.00 Olešnice – za živé a † dobrodince farností 
  

 5. 2. 2019 
úterý 

 
 

Památka sv. Agáty, panny a mučednice 
 

 6. 2. 2019 
středa 

16.00 
17.30 

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 
Vír – mše svatá 
Olešnice – za Miroslava Doskočila a Boží ochranu pro celou 
rodinu  

 7. 2. 2019 
čtvrtek 

18.00 Černovice – za Františka a Antonii Koktavých, sestry, rodinu 
Glosrovu a Boží pomoc pro živé rodiny 

 8. 2. 2019 
pátek 

 
17.30 

Památka sv. Josefiny Bakhity, panny  
Olešnice – za rodiče Musilovy, syny a duše v očistci  

 9. 2. 2019 
sobota 

8.00 
14.00 

Olešnice – za Marii Mistrovou, rodinu Cvečkovu a Konrádovu 
Vír – křest Jany Vlachové     

10. 2. 2019 
5. neděle v 
mezidobí 

8.00 
9.30 
11.00 

Olešnice –za † manžela a požehnání pro celou rodinu 
Rovečné – mše svatá 
Černovice – za farníky 

 
▪ Dnes 3. 2. 2019 odpoledne 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. 
 

▪ V sobotu vás zvu na pobožnost ke sv. Faustýně do Rovečného, Pobožnost             
bude trvat asi 30 minut. 
 

▪ Příští neděli budeme při mších svatých s P. Ladislavem Tichým udělovat            
svátost pomazání nemocných. Zájemce prosím, aby v blízké době přijali také           
svátost smíření. 
 

▪ V neděli 17. 2. 2019 od 17.00 hodin bude v našem kostele představení dětí               
pod názvem “Nebeský orloj”.  
 

▪ 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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