
 

 PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 
6. 9. 2020 
23. neděle 
v mezidobí 

8.00 
9.30 
11.00 

 

Olešnice – za farníky 
Rovečné – mše svatá  
Černovice – za rodinu Kaldovu, Musilovu, Helenu a Josefa 
Halasovy, živou a † rodinu 

 7. 9. 2020 
pondělí 

 
7.00 

Památka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka 
Olešnice – za † Marii Hukovou a celou živou rodinu 

8. 9. 2020 
úterý   Svátek Narození Panny Marie 

 

9. 9. 2020 
středa  

 
17.00 
18.00 

Památka sv. Petra Klavera, kněze 
Vír – bohoslužba slova 
Olešnice – za rodiče Krupařovy a syna 

10. 9. 2020 
čtvrtek  

 
18.00 

Památka bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka  
Černovice – za rodinu Kitnerovu, Ševčíkovu a P.Josefa Šikulu 

11. 9. 2020 
pátek 

18.00 Olešnice – na úmysl sv. otce, Panny Marie za mír, s prosbou o dary 
Ducha Svatého pro celou rodinu   

12. 9. 2020 
sobota 

 
8.00 
11.00 
18.00 

Jména Panny Marie  
Olešnice – za P. Leopolda Benáčka (70 let od jeho zatčení) 
Olešnice – svatba Heleny Žaludové a Michala Havlíčka 
Rovečné – pobožnost ke sv. Faustyně 

13. 9. 2020 
24. neděle 
v mezidobí 

8.00 
9.30 
11.00 

 
12.00 

Olešnice – za Ludmilu a Františka Cvrkalovy 
Rovečné – mše svatá  
Černovice – na poděkování za 80. let života, rodinu Kučerovu a 
živé i † z rodinu 
Černovice – křest Adéla Šálovská  

 

▪ Náboženství se bude v tomto školním roce vyučovat jako obvykle v 
černovické škole vždy v pondělí v návaznosti na rozvrh. Výuka začne zítra v 
pondělí 7. 9. 2020.  
 

▪ Od října bude v naší farnosti zahájena příprava na biřmování. Přípravu 
mohou absolvovat ti, kteří letos dosáhnou 14. let věku. Svátost biřmování by 
měli přijmout všichni věřící třeba i k tomu, aby se mohli stát kmotry při křtu či 
biřmování a jinak sloužit v církvi s charismaty od Ducha Svatého. Proto k 
přípravě zvu i starší farníky, kteří tuto svátost dosud nepřijali. Přihlášky 
obdržíte na 1. schůzce, která bude ve čtvrtek 8. 10. 2020 po mši svaté. 
 

 

 
 
 
 

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