
 

 PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 

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 

 6. 1. 2020 
pondělí 

7.00 Olešnice – mše svatá   
  

7. 1. 2020 
úterý  

 
18.00 

Památka sv. Rajmunda z Peñafortu, kněze 
Kněževes – mše svatá  

8. 1. 2020 
středa  

 
8.00 
15.30 
17.00 

Adorační den olešnické farnosti 
Olešnice – za rodiče Procházkovy, syna, zetě s prosbou o Boží 
ochranu pro žijící rodinu   
Olešnice – promluva P. Ervína Jansy  
Olešnice – za bohoslovce 

9. 1. 2020 
čtvrtek  

9.30 
18.00 

Olešnice - chráněné bydlení – mše svatá  
Černovice – za Františka a Růženu Pešovy, živou a† rodinu 

10. 1. 2020 
pátek 

 
17.30 

  
Olešnice –  za Michala Gregora, manželku, dceru, zetě a vnučku 

11. 1. 2020 
sobota 

8.00 
17.00 

Olešnice – mše svatá  
Rovečné – pobožnost ke sv. Faustyně 

12. 1. 2020 
neděle 

 
8.00 
9.30 
11.00 

Svátek Křtu Páně  
Olešnice – za rodiče Jaroslava a Martu Hlouškovy, prarodiče, 
stejčka Pepíka a nemocnou tetičku  
Rovečné – mše svatá  
Černovice –  za P. Františka Kusalu a synovce 

 

▪ Dnes bude v naší farnosti probíhat Tříkrálová sbírka. Děkuji obětavým 
koledníkům, za koordinaci Katce Vojtové a vám všem za dary pro Charitu ČR. 
 

▪ Přijměte srdečné pozvání na farní ples v Olešnici, který se uskuteční 25. 1. 2020. 
Předprodej vstupenek byl již zahájen prostřednictvím farních webových stránek 
http://olesnice.katolik.cz/ a od 13. 1. budou vstupenky také v předprodeji v obuvi u 
paní Musilové. Těšíme se na vás na plese. 
 

▪ Boskovické muzeum připravilo výstavu, která přibližuje život a dílo významného 
boskovického rodáka Tomáše kardinála Špidlíka. Záštitu nad výstavou přijali 
senátorka Ing. Jaromíra Vítková a olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. 
K této výstavě je připraven i doprovodný program pro děti. 
 
 

 
 

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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