
 

 PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 

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 

 5. 10. 2020 
pondělí 

 
7.00 

Památka sv. Faustyny Kowalské, panny 
Olešnice – za Štěpánku Kučírkovou, s prosbou o dary Ducha 
Svatého pro celou rodinu  

6. 10. 2020 
úterý  

 
18.00 

Památka sv. Bruna, kněze 
Kněževes – mše svatá 

7. 10. 2020 
středa  

 
17.00 
18.00 

Památka Panny Marie Růžencové 
Vír – bohoslužba slova  
Olešnice – za rodinu Navrátilovu 

8. 10. 2020 
čtvrtek  

18.00 Černovice – za živé a † z rodiny Bušovy a Juračkovy, † syna 
Vojtíška a za dar zdraví pro rodiče 

9. 10. 2020 
pátek 

 
18.00 

Památka sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků 
Olešnice – za Františku, Josefa a syna Doskočilovy 

10. 10. 2020 
sobota 

8.00 
11.30 
18.00 

Olešnice – za dary Ducha Svatého pro rodinu, děti a pravnoučata  
Olešnice – svatba Veroniky Mitanové a Jakuba Filipa 
Rovečné – mše svatá s pobožností ke sv. Faustýně  

11. 10. 2020 
28. neděle 
v mezidobí 

8.00 
9.30 
11.00 

Olešnice – za Jozefu Dvořákovou a celou žijící i † rodinu  
Rovečné – mše svatá  
Černovice – za farníky 

 

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

▪ Tento čtvrtek 8. 10. 2020 se po mši svaté uskuteční první setkání biřmovanců. 
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. Prosím ty, kteří vědí, že se nebudou moci tento pátek zúčastnit, aby mi 
do pátku napsali e-mail, nebo mi zatelefonovali. 
 

▪ Od zítřka 5. 10. 2020 se nesmí účastnit bohoslužeb více jak 100 osob a účastníci 
nesmí zpívat. Proto prosím především starší lidi nad 70 let a nebo jakkoli 
chronicky nemocné, aby zvážili využití dispenzu otce biskupa od osobní účasti na 
nedělní 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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