
 

 PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 

 

▪ Z důvodů epidemiologických nařízení může být na bohoslužbách obsazena 
třetina míst k sezení v kostele, což je v Černovicích 30 osob. Proto ve čtvrtek 
mohou přijít všichni, co obvykle chodí a v neděli se k nim mohou přidat ti, kteří 
se starají o kostel, čtou při bohoslužbách a samozřejmě ti, kteří mají intenci mše 
svaté. 
 

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

▪ Předvánoční příležitost k přijetí svátosti smíření bude ve čtvrtek 17. 12. od 
17.30 do 19.00 hodin. Zpovídat se bude v kostele. Druhý zpovědník bude P. 
Josef Matras z Bystrého. Prosím, abyste ke svaté zpovědi přišli, i kdyby se 
epidemiologická opatření zpřísnila. 
 

Přeji vám všem požehnanou dobu adventní 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 

 

13. 12. 2020 
3. neděle 

v adventní 

8.00 
9.30 
11.00 
15.00 

Olešnice – na poděkování za 85 let života a za celou rodinu 
Rovečné – mše svatá  
Černovice – za rodinu Pivoňkovu a Novotných 
Olešnice – křest Adama Hempfingera 

14. 12. 2020 
pondělí 

 
7.00 

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 
Olešnice – mše svatá 

15. 12. 2020 
úterý  

 
17.00 
 

Pouť Nový Jeruzalém 
Olešnice – na poděkování za 75 let života s prosbou o 
požehnání pro rodinu 

16. 12. 2020 
středa  

7.00 
16.00 

Olešnice – za Josefa Weise, rodinu Novotných a Herníkovu 
Vír – mše svatá 

17. 12. 2020 
čtvrtek  

 
18.00 

 
Černovice – za rodinu Nedomovu, Šikulovu a Kolaříkovu 

18. 12. 2020 
pátek 

18.00  Olešnice – za Pavlínu Gregorovou, manžela, dceru, zetě a 
vnučku 

19. 12. 2020 
sobota 

7.00 Olešnice – za živou a † rodinu Sedláčkovu a Ondrovu  
   

20. 12. 2020 
4. neděle 

v adventní 

8.00 
9.30 
11.00 

 
15.00 

Olešnice – za Františka Kadlece a rodiče 
Rovečné – mše svatá  
Černovice – za Karla Kahule, živou a † rodinu Kahulovu  
a Horákovu 
Rovečné – adorace a svátost smíření v rámci adoračního dne 

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

