
 

 PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 
18. 10. 2020 
29. neděle 
v mezidobí 

 
8.00 
9.30 
11.00 

Den modliteb za misie  
Olešnice – za rodiče Sedlákovy a celou živou rodinu  
Rovečné – mše svatá  
Černovice – za rodinu Němcovu 

 19. 10. 2020 
pondělí 

 
7.00 

Památka sv. Pavla od Kříže, kněze 
Olešnice – za Hedviku Šafařílovu a rodinu 

20. 10. 2020 
úterý  

 
 

 
 

21. 10. 2020 
středa  

 
17.00 
18.00 

Památka bl. Karla Rakouského 
Vír – bohoslužba slova 
Olešnice – za † Marii Kadlecovou 

22. 10. 2020 
čtvrtek  

 
18.00 

Památka sv. Jana Pavla II., papeže 
Černovice – za rodinu Proksovu, Grošofovu, manžele Hančíkovy 

23. 10. 2020 
pátek 

 
18.00 

Památka sv. Jana Kapistránského, kněze 
Olešnice – na poděkování za 50 let života s prosbou o Boží 
ochranu pro celou rodinu  

24. 10. 2020 
sobota 

 
8.00 

Památka sv. Antonína Marie Klareta, biskupa 
Olešnice – za † MUDr. Karla Kašpárka a jeho přátele 

25. 10. 2020 
30. neděle 
v mezidobí 

8.00 
9.30 
11.00 

 

Olešnice – za rodinu Procházkovu, Bednářovu a prarodiče 
Rovečné – mše svatá  
Černovice – na poděkování za 70 a 75 let života s prosbou o 
zdraví pro celou rodinu 

 

▪ Na mši svatou může přijít vždy rodina, za kterou je sloužena intence. 
 

▪ Před čtvrteční mši svatou jsem k dispozici ke svátosti smíření od 17.30 hodin. 
 

▪ Před nedělní mši svatou je možné od 10.00 přijmout svaté přijímání. 

 

▪ Nedělní mši svatou z Olešnice je možné sledovat přes internet.  

 

▪ Opera “Řecké pašije” se ruší. Peníze za vstupenku vám budou vráceny. 

 

▪ Příští neděli budeme spát o hodinu více, protože se změnou vracíme ke 
středoevropskému času. 
 

▪ Každý večer v 21.00 hodin vás zvu ke vzájemné modlitbě za farnost, za 
nemocné, a ty, kdo se o ně starají, a za biřmovance. Pomodlit se můžete alespoň 
Otčenáš, Zdrávas Maria, Věřím v Boha a Sláva Otci, nebo vlastními slovy. 
 
 
 

 

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

 

http://olesnice.katolik.cz/
https://farnostcernovice.cz/
mailto:cernovice@dieceze.cz

