
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 

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 

 25. 11. 2019 
pondělí 

 
7.00 

Památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice 
Olešnice – jako prosba o Dary Ducha Svatého pro děti, 
vnoučata a pravnoučata 

26. 11. 2019 
úterý  

 
18.00 

 
Hodonín – mše svatá  

 27. 11. 2019 
středa  

16.00 
17.30 

Vír – bohoslužba slova 
Olešnice – za rodiče Kroupovy a švagra, s prosbou o Boží 
pomoc a ochranu pro celou rodinu 

28. 11. 2019 
čtvrtek  

 
18.00 

 
Černovice – za rodinu Růžkovu a Kuncovu 

29. 11. 2019 
pátek 

 
17.30 

 
Olešnice – za Josefa Věstínského a rodiče 

30. 11. 2019 
sobota 

 
8.00 

Svátek sv. Ondřeje, apoštola 
Olešnice – na poděkování za 55 let společného života 

1. 12. 2019 
1. neděle 
adventní 

8.00  
9.30 
11.00 

Olešnice – za Jaroslava Lukeše, rodiče a sourozence 
Rovečné – mše svatá  
Černovice –  za Jiřího a růženu Kšicovy a živou i † rodinu 
Kšicovu, Ostrých a Pospíšilovu 

 

Milí přátelé,  

vstupujeme do adventní doby, na jejímž prahu nás v liturgickém kalendáři vítá sv.             
Mikuláš, příklad štědrosti a patron škol. Na první neděli adventní je v brněnské             
diecézi po pěti letech vyhlášena opět sbírka na naše církevní školy. Výtěžek            
poslední sbírky byl použit na zabezpečení školních budov, aby byly jejich           
prostory lépe chráněny proti neoprávněnému vniknutí a tak byla zvýšena          
bezpečnost žáků. 

Výtěžek letošní sbírky bude určen především na zvýšení kvality výuky. O tom, že             
je to důležité, se zmiňuje i papež František, když říká, že školy jsou kořeny naší               
kultury a bez kořenů nelze přinášet ovoce. Církevní školy jsou navíc prostředím,            
kde se děti nemusejí za svou víru stydět, a ta pak může ve svobodě dorůst do                
plné odpovědnosti. Chci vám poděkovat za vaše štědré dary. 

S přáním požehnané doby adventní 

Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský 
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