
 

 PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 

 

▪ Z důvodů epidemiologických nařízení může být na bohoslužbách obsazeno 
pouze 10 % míst k sezení, což je v Černovicích 12 míst. Proto prosím, aby na 
bohoslužby přicházeli ti, kteří mají ten den mši svatou. 
 

▪ V neděli můžete přijít na bohoslužbu slova a nebo během půl hodiny přede mší 
svatou pro svaté přijímání. 
 

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

▪ Slavnost Zjevení Páně se bude v Černovicích slavit ve čtvrtek 7. 1. 2021. 
 

 

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

 
 

3. 1. 2021 
 neděle 

8.00 
9.30 
10.00 
11.00 

Olešnice – za farníky 
Rovečné – mše svatá  
Černovice – bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání 
Černovice – za P. Františka Kusalu a synovce 

4. 1. 2021 
pondělí 

7.00 
13.00 

Olešnice – za Františka Kitnera 
Černovice – poslední rozloučení před kremací s paní  
Doc. PhDr. Růženou Ostrou, CSc. 

5. 1. 2021 
úterý  

 
17.00 

 
Olešnice – modlitba růžence na úmysly Nového Jeruzaléma 

6. 1. 2021 
středa  

 
18.00 
16.00 

Slavnost Zjevení Páně 
Olešnice – za Marii Halámkovou, manžela a celou živou rodinu 
Vír – bohoslužba slova 

7. 1. 2021 
čtvrtek  

 
17.00 
18.00 

Památka sv. Rajmunda Peñafortu, kněze 
Olešnice – modlitba růžence na úmysly Nového Jeruzaléma 
Černovice – za Františka a Růženu Pešovy, živou a † rodinu 

8. 1. 2021 
pátek 

 
8.00 

 
15.30 
17.00  

Adorační den olešnické farnosti 
Olešnice – za † rodiče Procházkovy, syna, zetě, vnučku s 
prosbou o Boží ochranu pro rodinu 
Olešnice – promluva P. Karla Janů 
Olešnice – za bohoslovce 

9. 1. 2021 
sobota 

8.00 
 

Olešnice – za všechny kdo pomáhají ve farnosti 
 

10. 1. 2021 
 neděle 

 
8.00 

 
9.30 
10.00 
11.00 

Svátek Křtu Páně 
Olešnice – na poděkování za 50 let života s prosbou o dar 
zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu  
Rovečné – mše svatá  
Černovice – bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání  
Černovice – za farníky 

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


  

Milí přátelé Tříkrálové sbírky, 

už 21. rokem přinášíme do obcí a měst v okrese Blansko zvěst o narození Krista                
při tříkrálovém koledování. I Tříkrálovou sbírku ovlivňuje epidemiologická        
situace, v níž protiepidemický systém – PES v 5. stupni nedovoluje klasickou            
koledu. 

Na našich webových stránkách www.blansko.charita.cz/trikralovasbirka2021 a      
Facebooku charitablansko jsme pro vás připravili online koledu, v níž se           
pokusíme do vašich domovů přinášet radost z tříkrálového požehnání.         
Současně hledáme i způsob, jak přinést požehnání svěcenou křídou přímo na           
vaše dveře. 

Během příštího týdne umístíme v každé obci kasičku či kasičky (v obchodech,            
na obecních úřadech či v kostelích). S konkrétními informacemi se vám ozveme            
během příštího týdne. 

Už od 1. ledna však mohou lidé sbírku podpořit přes bankovní účet            
66008822/0800, VS 77706000, pomocí QR kódu, který najdou na našich          
webových stránkách www.blansko.charita.cz/trikralovasbirka2021 a    
prostřednictvím online kasičky na www.trikralovasbirka.cz, kde je důležité zadat         
název vašeho města či obce, aby peníze přišly Charitě Blansko. 

Prosíme vás o důsledné dodržování protiepidemického systému – PES, který v           
5. stupni klasickou koledu nedovoluje. Pokud bude epidemiologická situace         
příznivější, může být klasická koleda za dodržení přísných opatření obnovena.          
Termín koledování byl mimořádně prodloužen od 1. do 24. ledna 2021. 

Ani letos koledníci nepřijdou o žehnání. V živém vstupu bude ke zhlédnutí v             
sobotu 2. ledna od 10 hodin na Facebooku Tříkrálové sbírky. Poté bude záznam             
k dispozici na Facebooku Tříkrálové sbírky i Charity Blansko. 

Začátkem příštího týdne se vám ozveme s dalšími informacemi. 

Velmi děkujeme za vaši podporu.  

                                                              Ing. Pavel Kolmačka ředitel Charity Blansko 
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