
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 
17. 11. 2019 
33. neděle v 

mezidobí 

8.00  
9.30 
11.00 
17.00 

Olešnice – za Josefa Nedělu a živou rodinu 
Rovečné – mše svatá  
Černovice –  za farníky 
Olešnice – modlitba za vlast 

 18. 11. 2019 
pondělí 

 
7.00 

Posvěcení římských bazilik sv. apoštolů Petra a Pavla 
Olešnice – za celou žijící i † rodinu a duše v očistci 

19. 11. 2019 
úterý  

 
 

 
 

 20. 11. 2019 
středa  

16.00 
17.30 

Vír – mše svatá  
Olešnice – za rodiče Velíčkovy a prarodiče Štěpánkovy 

21. 11. 2019 
čtvrtek  

 
18.00 

Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 
Černovice – za rodiče Jílkovy, 2 syny, snachu, 2 zetě, rodiče 
Brackovy, syna, Josefa Kubíčka, rodiče a za nemocné 

22. 11. 2019 
pátek 

 
17.30 

Památka sv. Cecilie, panny a mučednice 
Olešnice – za Jindřicha Procházku a celou živou rodinu 

23. 11. 2019 
sobota 

 
8.00 

Památka sv. Klementa, papeže a mučedníka 
Olešnice – za Františka Janču, rodiče a rodiče Hlaváčkovy 

24. 11. 2019 
34. neděle v 

mezidobí 

 
8.00  

 
9.30 
11.00 

Slavnost Ježíše Krista Krále 
Olešnice – ke cti sv. Cecílie za žijící i † varhaníky, zpěváky  
a muzikanty 
Rovečné – mše svatá  
Černovice –  za rodinu Plíhalovu, Pavelkovu a Konečných 

 

▪ O dnešním státním svátku na přání České biskupské konference se symbolicky 
v 17 hodin a 11 minut rozezní kostelní zvony jako připomínka listopadových 
událostí roku 1989. 
 

▪ V pátek 22. 11. a v neděli 24. 11. vždy od 15. do 17. hodin bude na faře v Olešnici 
probíhat vyrábění adventních věnců. Základní materiál jako je korpus, chvojí a 
svíce bude připraven, ale je možné si přinést i svoje věci k výrobě. Především pak 
tavnou pistoli pokud ji vlastníte. Pokud by si chtěl někdo adventní věnec nechat 
vyrobit, je třeba si jej objednat u paní Proksové.  
 

 
 

Římskokatolická farnost Černovice u Boskovic, Černovice 7, 679 75 
tel.: 732 701 350, web: https://farnostcernovice.cz/ , email: cernovice@dieceze.cz 
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