
 

 PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 
12. 1. 2020 

neděle 
Svátek Křtu 

Páně 

8.00 
 

9.30 
11.00 

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

 13. 1. 2020 
pondělí 

 
7.00 

Památka sv. Hilaria, biskupa a učitele církve 
Olešnice – za nemocnou sestru a jejího syna 

14. 1. 2020 
úterý    

Pouť Nový Jeruzalém ve Velkém Meziříčí 
15. 1. 2020 

středa  
16.00 
17.30 

Vír – mše svatá  
Olešnice – za živou a† rodinu a duše v očistci 

16. 1. 2020 
čtvrtek  

 
18.00 

  
Černovice – za Františka a Oldřišku Jílkovy, 2 syny a za nemocné 

17. 1. 2020 
pátek 

 
17.30 

Památka sv. Antonína, opata  
Olešnice – za Františka Kozáka a celou rodinu 

18. 1. 2020 
sobota 

 
8.00 

Památka sv. Panny Marie, Matky jednoty křesťanů  
Olešnice – za Věru Kintrovou, rodiče a živou rodinu 

19. 1. 2020 
2. neděle 

v mezidobí 

8.00 
9.30 
11.00 

 

Olešnice – za Marii Mistrovou, rodiče a švagra  
Rovečné – mše svatá  
Černovice –  za rodiče Jílkovy, 2 syny, snachu, zetě, rodiče 
Brackovy, 2 syny, Josefa Kubíčka a rodiče 

 

▪ 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. 
 

▪ Prosím lektory naší farnosti, kteří by měli zájem o kurz pro čtení při liturgii, jež se 
uskuteční o dvou sobotách 1. a 15. února v Boskovicích, aby se co nejdříve 
přihlásili Věrce Schillerové.  
 

▪ 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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