
 

 PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 
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 

 11. 2. 2019 
pondělí 

 
7.00 

Památka Panny Marie Lurdské 
Olešnice – bohoslužba slova  

 12. 2. 2019 
úterý 

 
 

 
 

 13. 2. 2019 
středa 

 Pouť Nový Jeruzalém v Lysicích  
(za živou a † rodinu s prosbou o ochranu a požehnání)  

 14. 2. 2019 
čtvrtek 

 (na poděkování Bohu a P. Marii za stálou pomoc s prosbou o 
Boží požehnání a ochranu) 

 15. 2. 2019 
pátek 

17.30 Olešnice – bohoslužba slova 
(za Jaroslava Kintra a duše v očistci)  

 16. 2. 2019 
sobota 

8.00 
14.00 

Olešnice – bohoslužba slova        (za rodiče Skřivánkovy a syna) 
Černovice – křest Tobiáše Peši     

17. 2. 2019 
6. neděle v 
mezidobí 

8.00 
9.30 
11.00 

Olešnice – na poděkování za dar života s prosbou o Boží 
ochranu pro celou rodinu 
Rovečné – mše svatá 
Černovice – za rodinu Švancarovu, manžele Odehnalovy a 
Jiřího Haluzu 

 

  
 

▪ Tento týden budu mít dovolenou. V případě potřeby se prosím obracejte na             
pana jáhna Ladislava Kince. Kontakty jsou: mobil: 606 948 970 a e-mail:            
kinc@dieceze.cz . Úmysl čtvrteční mše svaté odsloužím ten den na jiném           
místě. 

 
▪ Příští neděli 17.2. 2019 od 17.00 hodin bude v olešnickém farním kostele             
představení dětí pod názvem “Nebeský orloj”. 
 
▪ Vzadu v kostele jsou k rozebrání farní kalendáře na letošní rok 2019. 
 
▪ 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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