
 

 PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 

13. 9. 2020 
24. neděle 
v mezidobí 

8.00 
 

9.30 
11.00 

 
11.00 

Olešnice – Slavnost posvěcení kostela – za Ludmilu a Františka 
Cvrkalovy  
Rovečné – mše svatá  
Černovice – na poděkování za 80. let života, rodinu Kučerovu a 
živé i † z rodinu 
Černovice – křest Adély Šálovské 

 14. 9. 2020 
pondělí 

 
7.00 

Svátek Povýšení svatého kříže 
Olešnice – za Josefa Bočka 

15. 9. 2020 
úterý   Památka Panny Marie Bolestné 

 

16. 9. 2020 
středa  

 
17.00 
18.00 

 

Památka sv. Ludmily, mučednice 
Vír – mše svatá  
Olešnice – na poděkování za 70. let života, s prosbou o Boží 
ochranu 

17. 9. 2020 
čtvrtek  

 
18.00 

Památka sv. Kornelia, papeže a Cypriána, biskupa, mučedníků  
Černovice – za Věru Fučíkovou 

18. 9. 2020 
pátek 

18.00 Olešnice – na poděkování za 25. let společného života, s prosbou o 
požehnání do dalších let  

19. 9. 2020 
sobota 

 
8.00 

 
12.00 
18.00 

Památka sv. Januária, biskupa  mučedníka  
Olešnice – na poděkování za dar života a za živou i † rodinu s 
prosbou o Boží požehnání 
Černovice – svatba Bronislavy Zhořové a Jakuba Dočekala 
Rovečné – pobožnost ke sv. Faustyně 

20. 9. 2020 
25. neděle 
v mezidobí 

8.00 
9.30 
11.00 
15.00 

Olešnice – za živé i † členy Orla a KDU - ČSL 
Rovečné – mše svatá  
Černovice – za farníky 
Olešnice – křest Ondřeje Pavla Jakuba Horáčka 

 

▪ Příští neděli poděkujeme při mši svaté za úrodu. Prosím děti, aby přišli v krojích. 
 

▪ 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 
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