
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 
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 

 2. 12. 2019 
pondělí 

7.00 
 

Olešnice – za † manžela s prosbou o Boží ochranu, 
požehnání a dar víry pro celou rodinu                             Roráty 

3. 12. 2019 
úterý  

 
18.00 

Památka sv. Františka Xaverského, kněze 
Kněževes – mše svatá  

4. 12. 2019 
středa  

 
14.00 
16.00 

Památka sv. Barbory, panny a mučednice 
Olešnice - kostel sv. Mikuláše – pohřeb paní Věry Kintrové 
Vír – za † Františka Viktorina 

5. 12. 2019 
čtvrtek  

9.30 
 
18.00 

Olešnice - chráněné bydlení – za celou živou i † rodinu 
Dvořákovu 
Černovice – za rodinu Slámovu a Mitrengovu 

6. 12. 2019 
pátek 

 
16.00 

 
17.30 
18.00 

Památka sv. Mikuláše, biskupa   
Olešnice - kostel sv. Mikuláše  – za Františka Kadlece a 
rodiče 
Olešnice – Nikodémova noc do 19.00         1. pátek v měsíci 
Černovice – bohoslužba slova 

7. 12. 2019 
sobota 

 
7.00 
8.30 

Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 
Olešnice – za rodiče Fadrných, sestru a švagra            Roráty 
Černovice – bohoslužba slova                   1. sobota v měsíci 

8. 12. 2019 
2. neděle 
adventní 

8.00 
  
9.30 
11.00 

Olešnice – na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží 
ochranu pro celou rodinu 
Rovečné – mše svatá  
Černovice –  za farníky 

 

▪ Dnes při mši svaté je sbírka na církevní školství. 
 

▪ Dnes od 9.00 do 16.00 na faře v Olešnici se uskuteční  prodej knih a odpoledne 
od 14.00 do 16.00 budou probíhat dílničky pro děti v KFC - Rafael. 
 

▪ Děti zvu v období adventu ke čtvrtečním mší svatým, aby si nosili lucerničky k 
průvodu při zpěvu rorátů. 
 

▪ Ve čtvrtek po mši svaté je pozván sv. Mikuláš, a proto zvu i všechny děti, které se 
sním chtějí setkat.  
 

▪ V sobotu 14. 12. bude od 16.00 do 19.00 hodin probíhat vánoční dílnička. Vyrábět 
se budou vánoční ozdoby z drátků a korálků.   

 
 
 

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

 

http://olesnice.katolik.cz/
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mailto:cernovice@dieceze.cz

