
 

 PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 

 

▪ Z důvodů epidemiologických nařízení se od zítřka může účastnit bohoslužeb 20 
osob, takže v úterý ve čtvrtek i v neděli ať přijdou ti, kteří stabilně chodí na mši 
svatou ve čtvrtek. 
 

▪ 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. 

▪ V úterý 24. 11. je výročí lidových misií v naší farnosti. Proto je možné při 
modlitbě u misijního kříže u kostela získat plnomocné odpustky za obvyklých 
podmínek. Proto bude možné v úterý od 18.00 do 18.30 přijmout svaté přijímání.  

▪ 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. 

 

22. 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 

23. 11. 2020 
pondělí 

 
7.00 

Památka sv. Klementa I., papeže a mučedníka 
Olešnice – za Štěpánku Kučírkovou a dary Ducha Sv. pro 
rodinu 

24. 11. 2020 
úterý  

 
18.00 

Památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků 
Hodonín – mše svatá 

25. 11. 2020 
středa  

 
16.00 
18.00 

Památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice 
Vír – mše svatá  
Olešnice – za † rodiče Kintrovy, syna, dceru a snachu  

26. 11. 2020 
čtvrtek  

 
18.00 

 
Černovice – za rodinu Růžkovu a Kuncovu 

27. 11. 2020 
pátek 

18.00  Olešnice – za rodiče Spohnerovy, jejich sourozence, rodiče 
a duše v očistci 

28. 11. 2020 
sobota 

8.00 
18.00 

Olešnice – za Františka Janču, rodiče a rodiče Hlaváčkovy  
Olešnice – žehnání adventních věnců 

29. 11. 2020 
1. neděle 

v adventní 

8.00 
 

9.30 
11.00 

 

Olešnice – na poděkování za 82 let života, s prosbou o Boží 
ochranu i pomoc a za duše v očistci 
Rovečné – mše svatá  
Černovice – za rodiče Pařízkovy, vnuka Zdeňka, rodiče 
Francovy, syna a za živé i † z rodiny 



▪ Tuto poslední středu liturgického mezidobí si díky mezinárodní iniciativě pod 
názvem Červená středa  (#RedWednesday), připomínají lidé v mnoha zemích 
světa pronásledované pro víru. Smyslem této iniciativy je upozornění na 
všechny ty, kdo trpí nebo umírají pro svoji víru. Proto prosím, abyste se tuto 
středu modlili za pronásledované křesťany.  
 
 

 
 

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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