
 

 PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 
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 

 20. 1. 2020 
pondělí 

 
7.00 

Památka sv. Fabiána, papeže a sv. Šebestiána, mučedníků 
Olešnice – za Hynka Vávru, † bratra a rodiče 

21. 1. 2020 
úterý  

 
 18.00 

Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice 
Hodonín – mše svatá  

22. 1. 2020 
středa  

 
16.00 
17.30 

Památka sv. Vincence, jáhna a mučedníka 
Vír – bohoslužba slova 
Olešnice – za Františka Doskočila, manželku a jejich sourozence 

23. 1. 2020 
čtvrtek  

14.00 
18.00 

Olešnice – pohřeb paní Jarmily Trávníčkové  
Černovice – za Antonína Musila, rodiče Musilovy, Jílkovy a živé i 
† z rodiny 

24. 1. 2020 
pátek 

 
17.30 

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 
Olešnice – za rodiče Annu a Augustina Fadrných a Boží ochranu 
pro rodinu 

25. 1. 2020 
sobota 

 
8.00 
13.00 

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 
Olešnice – za † rodiče a duše v očistci  
Černovice – křest Pavla Dočekala  

26. 1. 2020 
3. neděle 

v mezidobí 
 

 
9.30 
11.00 
11.00 

Neděle Božího slova  
Rovečné – mše svatá  
Černovice –  za rodiče Plíhalovy, syna a vnuka Rostislava 
Olešnice – za † Marii Flašarovou, celou rodinu  

 

▪ Od soboty prožíváme týden modliteb za jednotu křesťanů.  
 

▪ Přijměte srdečné pozvání na farní ples v Olešnici, který se uskuteční 25. 1. 2020. 
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 nejpozději dnes 
po mši svaté přihlásili Věrce Schillerové.  
 

▪ O pololetních prázdninách 31. 1. 2020 pojedeme s dětmi do boskovického muzea 
na výstavu o Tomáši kardinálu Špidlíkovi. Pojedeme v dopoledních hodinách.  
 

▪ Při nedělních bohoslužbách 9. 2. 2020 bude možnost přijmout svátost pomazání 
nemocných. Připomínám že je nutné před přijetím této svátosti přijmout i svátost 
smíření. 
 
 
 
 

 
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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