
 

 PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 

 

▪ Z důvodů epidemiologických nařízení prosím, aby na mši svatou přišli pouze 
zástupci rodiny, která má intenci. 
 

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

▪ Nedělní mši svatou z Olešnice je možné sledovat i přes internet. Odkaz 
naleznete na černovických farních stránkách.  
 

▪ Svátost smíření i svaté přijímání můžete přijmout ve čtvrtek od 17.30 do 18.00, 
v případě zájmu i po mši svaté od 18.30 hodin. 

 

▪ Ve středu jsme naším otcem biskupem Vojtěchem vyzváni k citelnému postu za 
ukončení pandemie. Půst je dobrovolný. Na stejný úmysl se můžeme také modlit 
nebo darovat almužnu. 

 

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

15. 11. 2020 
33. neděle 
v mezidobí 

8.00 
 

9.30 
11.00 

Olešnice – za † manžela Pavla Šuteru, 2 rodiče, bratra a duše 
v očistci 
Rovečné – mše svatá  
Černovice – za rodinu Hořínkovu a Schillerovu 

16. 11. 2020 
pondělí 

 
7.00 

Památka sv. Gertrudy, panny 
Olešnice – za dar víry pro děti, vnoučata a pravnoučata 

17. 11. 2020 
úterý  

 
 

Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 
 

18. 11. 2020 
středa  

 
16.00 
18.00 

Památka Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla 
Vír – bohoslužba slova 
Olešnice – za rodinu Koubkovu a Valachovu 

19. 11. 2020 
čtvrtek  

18.00 Černovice – za rodiče Jílkovy, 2 syny, snachu, 2 zetě, rodiče 
Brackovy, 2 syny, Josefa Kubíčka, rodiče a za nemocné 

20. 11. 2020 
pátek 

18.00  Olešnice – za † Josefa Vašíře k nedožitým 80. narozeninám 
a celou živou rodinu 

21. 11. 2020 
sobota 

 
8.00 

Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 
Olešnice – za Jindřicha Procházku a celou živou rodinu 

23. 11. 2020 
34. neděle 
v mezidobí 

 
8.00 

 
9.30 
11.00 

 

Slavnost Ježíše Krista Krále 
Olešnice – ke cti sv. Cecílie, za žijící a † zpěváky, varhaníky 
a muzikanty 
Rovečné – mše svatá  
Černovice – na poděkování za 60 let společného života s 
prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu 

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

