
 

 PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 
27. 9. 2020 
26. neděle 
v mezidobí 

8.00 
9.30 
11.00 

Olešnice – na poděkování za 40 let manželství a 65 let života 
Rovečné – mše svatá  
Černovice – za rodiče Doležalovy, syna a živou rodinu 

 28. 9. 2020 
pondělí 

 
11.00 

 
18.00 

Slavnost sv. Václava, mučedníka                  doporučený svátek 
Černovice – za rodiče Jílkovy, 2 syny, snachu, 2 zetě, rodiče 
Brackovy, 2 syny, Josefa Kubíčka, rodiče a za nemocné 
Olešnice – za dobré vztahy v rodině 

29. 9. 2020 
úterý   Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 

 

30. 9. 2020 
středa  

 
17.00 
18.00 

 

Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 
Vír – mše svatá  
Olešnice – za Boží ochranu a za vnučku i pravnučku 

1. 10. 2020 
čtvrtek  

 
18.00 

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 
Černovice – na poděkování za dar života s prosbou o Boží 
požehnání pro rodinu 

2. 10. 2020 
pátek 

 
18.00 

Památka svatých andělů strážných                 1. pátek v měsíci 
Olešnice – za Libuši Kohoutovou a rodiče 

3. 10. 2020 
sobota 

8.00 
 

11.00 

Olešnice – za živou i † rodinu Fadrných a duše v očistci 
                                                                            1. sobota v měsíci 
Černovice – svatba Ivety Křenkové a Jiřího Horáka 

4. 10. 2020 
27. neděle 
v mezidobí 

8.00 
9.30 
11.00 

 
13.30 
16.30 

Olešnice – za farníky 
Rovečné – mše svatá  
Černovice – na poděkování za dožitá léta a za živou i † rodinu 
Jílkovu 
Černovice – žehnání zvířat 
Olešnice  – žehnání zvířat 

 

▪ O 1. pátku v měsíci ani o 1. sobotě nebude v Černovicích obvyklá bohoslužba 
slova.  
 

▪ Příští neděli o svátku sv. Františka bude ve 13.30 žehnání zvířat na farním dvoře. 
Zvu především děti s jejich nejen mazlíčky. 
 

▪ 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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