
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

27. 11. 2022
1. neděle
adventní

8.00
9.30
11.00

Olešnice – za dary Ducha Svatého pro rodinu
Rovečné – za rodinu Viktorínovu, Dlouhých a Čermákovu
Černovice – za rodiče Doležalovy, syna a Boží požehnání pro
živou rodinu

28. 11. 2022
pondělí

7.00 Olešnice – na poděkování za život

29. 11. 2022
úterý 18.00 Kněževes – mše svatá

30. 11. 2022
středa 7.00

16.30

Památka sv. Ondřeje, apoštola
Olešnice – za † tatínka, bratra a kmotra
Vír – bohoslužba slova

1. 12. 2022
čtvrtek

10.00
17.00

Památka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
Olešnice - DPS – mše svatá
Černovice – za Antonína Musila, rodiče Musilovy, Jílkovy a Boží
požehnání pro živé rodiny

2. 12. 2022
pátek

16.00
17.00
18.00

Rovečné – bohoslužba slova 1. pátek v měsíci
Černovice – bohoslužba slova
Olešnice – za Josefa Věstínského a rodiče

3. 12. 2022
sobota

7.00
8.30
11.00

Památka sv. Františka Xaverského, kněze
Olešnice – za Jaroslava Čadka a rodiče
Černovice – bohoslužba slova 1. sobota v měsíci
Olešnice – pohřeb pana učitele Mgr. Stanislava Neubauera

4. 12. 2022
2. neděle
adventní

8.00
9.30

11.00

Olešnice – za farníky
Rovečné – za P. Jindřicha Kamana a na poděkování za jeho
kněžskou službu při 100 výročí od narození
Černovice – za Karla Kahule, živou a zemřelou rodinu Kahulovu
a Horákovu

▪ Děkuji vám všem, kdo jste minulou neděli přispěli do sbírky na katolická média,
která v Černovicích vynesla 5 215,- Kč.
▪ Během doby adventní si prosím nechte zapsat u paní Proksové úmysly mší
svatých na příští rok.
▪ Dnes o 1. adventní neděli odpoledne přijměte pozvání do Olešnice na krásnou
výstavu obrazů sakrálních staveb Olešnicka od pana Karla Věstínského ve farním
depozitu. Na programu budou od 15.00 hodin také dílničky pro děti do v KFC -
Rafael, kde bude i možné zakoupit horké nápoje k občerstvení, ale i lahvové víno,
čímž přispějete na nový zvon. Od 16.00 do 18.00 budete moci zažít atmosféru
kostela, kde se můžete jen zastavit, pomodlit se při zapálení svíčky nebo s dětmi
vytvořit postavičku do betléma.

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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