
 

 PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 

29. 12. 2019 
neděle  

 
8.00 
9.30 
11.00 

 

Svátek Sv. rodiny Ježíše, Marie a Josefa  
Olešnice – za Jaroslavu Štaudovu, manžela a celou živou rodinu 
Rovečné – mše svatá  
Černovice –  za Jana Kunovského, bratra, rodinu Kunovských, 
Káňovu a Musilovu 

 30. 12. 2019 
pondělí 

7.00 Olešnice – bohoslužba slova   
  

31. 12. 2019 
úterý  

14.30 
17.30 

 

Rovečné – mše svatá  
Olešnice – za Jiřího Stejskala, bratra Jiřího, celou rodinu 
Stejskalovu i Halasovu a syna Zdeňka Halase 

1. 1. 2020 
středa  

 
8.00 
9.30 
11.00 

Slavnost Matky Boží, Panny Marie                zasvěcený svátek 
Olešnice – za farníky zvláště za ženy  
Rovečné – mše svatá  
Černovice – za farníky 

2. 1. 2020 
čtvrtek  

 
 

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů 
a učitelů církve 

3. 1. 2020 
pátek 

 
8.00 
17.30 

Nejsvětějšího jména Ježíš                              1. pátek v měsíci 
Černovice – bohoslužba slova  
Olešnice –  za rodiče sourozence a Boží požehnání pro živ. rod. 

4. 1. 2020 
sobota 

8.00 
8.30 

Olešnice – na úmysl dárce                              1. sobota v měsíci 
Černovice – bohoslužba slova  

5. 1. 2020 
neděle 

 
8.00 
9.30 
11.00 

 

Slavnost Zjevení Páně 
Olešnice – za † Marii Halámkovou, manžela a živou rodinu 
Rovečné – mše svatá  
Černovice –  za rodiče Tesařovy, 2 syny, rodiče Kučerovy, syna, 
manžele Švecovy a Boží ochranu pro živé rodiny 

 

▪ Dnes v neděli 29. 12. 2019 od 17.00 hodin na farním dvoře v Černovicích se 
uskuteční Živý Betlém, na který vás srdečně zvu. Po skončení bude také příležitost 
k posezení a občerstvení na faře. 
 

▪ Pronájem městských lázní v Boskovicích je zajištěn na 30. 12. 2019 od 14.30 do 
16.00 hodin. Doprava letos nebude společná, ale individuální. 
 

▪ Tříkrálová sbírka v naší farnosti bude probíhat v týdnu od 4. 1. 2020.  
 

▪ Přijměte srdečné pozvání na farní ples v Olešnici, který se uskuteční 25. 1. 2020. 
Od 1. 1. je možné si pořídit vstupenky prostřednictvím webových stránek farnosti 
http://olesnice.katolik.cz a od 13. 1. v předprodeji v obuvi u paní Musilové.  
Bližší informace najdete na plakátu.  
 

▪ Prosím přihlášené zájemce o představení opery Řecké pašije, aby co nejdříve 
zaplatili zálohu 400,- a ti, kteří mají nějakou slevu, 300,- Kč 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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