
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 
29. 9. 2019 
26. neděle 
v mezidobí 

8.00  
9.30 
11.00 

 

Olešnice – za živé a † dobrodince farností 
Rovečné – mše svatá         (Mše svaté celebruje P. Karel Adamec) 
Černovice –  za Antonína a Františku Kaldovy, Zdeňka Malého 
a živé rodiny 

 30. 9. 2019 
pondělí 

 
7.00 

Památka sv. Pia Jeronýma, kněze a učitele církve 
Olešnice – na poděkování za 80 let života, žijící rodinu a duše v 
očistci 

1. 10. 2019 
úterý  

 
18.00 

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 
Kněževes – mše svatá  

 2. 10. 2019 
středa  

 
17.00 
18.30 

Památka sv. andělů strážných 
Vír – mše svatá  
Olešnice – za dvoje rodiče a duše v očistci 

3. 10. 2019 
čtvrtek  

9.30 
17.00 
18.00 

 

Olešnice - chráněné bydlení – mše svatá  
Černovice – žehnání zvířat 
Černovice – za Gabrielu Králíkovou, Marii Stejskalovou, Lýdii 
Ferancovou a nová kněžská povolání 

4. 10. 2019 
pátek 

  
17.00 
18.00 
18.30 

Památka sv. Františka z Assisi  
Olešnice – žehnání zvířat 
Černovice – bohoslužba slova                             1. pátek v měsíci 
Olešnice – za živou a † rodinu Šafaříkovu a duše v očistci 

 5. 10. 2019 
sobota 

8.00 
8.30 

Olešnice – za Annu a Františka Bílkovy a živou rodinu 
Černovice – bohoslužba slova                           1. sobota v měsíci 

6. 10. 2019 
27. neděle 
v mezidobí 

8.00  
9.30 
11.00 

 

Olešnice – za farníky 
Rovečné – mše svatá  
Černovice –  na poděkování za 80 let života a živé i zemřelé z 
rodiny Jílkovy 

 
 

▪ Ve čtvrtek v předvečer svátku sv. Františka z Assisi bude na farním dvoře 
žehnání zvířat. Prosím děti aby si své mazlíčky přinesli k požehnání. Začátek je v 
17.00 hodin.  
 

▪ Vzadu v kostel je možné přispívat do kasičky na pomoc rodině Plihalových, kteří 
vyhořeli. Děkuji vám za vaši štědrost. 
 

                              
 

 

 

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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