
 

 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 10.30 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. 

▪ Pastorační středisko brněnské diecéze připravilo letos vylepšenou aplikaci 
„Průvodce adventem 2020“, která může pomoci k užitečnému prožití adventní 
doby. Aplikace je určena těm, kteří mají touhu a odhodlání prožít advent v 
blízkosti Božího slova, které je jádrem každodenního rozjímání, meditace. Zde je 
odkaz na aplikaci: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.biskupstvi.pruvodceadventem 
 

 

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 

30. 11. 2020 
pondělí 

 
7.00 

Svátek sv. Ondřeje, apoštola 
Olešnice – na úmysl dárce 

1. 12. 2020 
úterý  

 
18.00 

Památka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 
Kněževes – mše svatá 

2. 12. 2020 
středa  

7.00 
16.00 

Olešnice – za † Marii a Karla Kubíčkovy 
Vír – mše svatá 

3. 12. 2020 
čtvrtek  

 
18.00 

Památka sv. Františka Xaverského, kněze 
Černovice – za Marii Haškovou, manžela a syna 

4. 12. 2020 
pátek 

 
18.00 
18.00 
18.45  

Památka sv. Barbory, panny a mučednice 
Černovice – bohoslužba slova                         1. pátek v měsíci  
Olešnice – za † Jaroslava Čadka a rodiče  
Olešnice – Nikodémova noc do 20.00 hodin 

5. 12. 2020 
sobota 

7.00 
8.30 

Olešnice – za rodinu Navrátilovu  
Černovice – bohoslužba slova                       1. sobota v měsíci  

6. 12. 2020 
2. neděle 

v adventní 

8.00 
9.30 
11.00 

 
16.00 

Olešnice – za farníky 
Rovečné – mše svatá  
Černovice – za rodiče Fadrných, Josefa a Ludmilu Zhořovy, 
rodiče Špačkovy, rodinu Poláčkovu, Jana Khýra a za nemocné 
Olešnice - hřbitovní kostel – mše svatá 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.biskupstvi.pruvodceadventem
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.biskupstvi.pruvodceadventem


▪ V sobotu 5.12. je možné se připojit k online Adventní duchovní obnově. Začátek 
je ve 14.00 a její plánovaný konec kolem 20. hodiny. Na programu jsou dvě 
zamyšlení, mše svatá a večerní modlitba. Každý se může připojit na YouTube 
kanále DCŽM Mamre.  Program: 14.00 – 1. zamyšlení – Mons. Pavel Konzbul, 
pomocný biskup brněnský, 15.30 – 2. zamyšlení – P. Jan Pavlíček, 16.45 – 
příprava na mši svatou, 17.00 – mše svatá z DCŽM Mamre – kázání P. Jiří Jeniš, 
18.30 – večerní modlitba s chválovou skupinou 4G, modlitbu. Během duchovní 
obnovy bude možné si popovídat přes telefon s knězem, nebo požádat o 
přímluvnou modlitbu. 
 
 
Přeji vám všem požehnanou dobu adventní a těším se snad 

na brzké shledání při bohoslužbách P. Tomáš Šíma 
 
 
 

  
 
 

 
 

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

 

https://www.youtube.com/channel/UCIjIVlTm_TVWzZaB-8hliPA
https://www.youtube.com/channel/UCIjIVlTm_TVWzZaB-8hliPA
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