
 

 PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 

23. 6. 2019 
neděle 

 
8.00  

 
10.30 

Slavnost Těla a Krve Páně                  sbírka na bohoslovce 
Olešnice – za Vlastislavu Blahovu a rodinu  
                   a za živé a † hasiče  
Rovečné – poutní mše svatá  – 1. svaté přijímání  

 24. 6. 2019 
pondělí 

 
7.00 

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 
Olešnice – bohoslužba slova 
za Bedanovy, jejich 2 syny a živou rodinu  

25. 6. 2019 
úterý  

 
18.00 

 
Hodonín – mše svatá 

 26. 6. 2019 
středa  

17.00 
18.30 

Vír – bohoslužba slova 
Olešnice – za Miroslava a Annu Blahovy, rodiče, † sourozence 
a příbuzné 

27. 6. 2019 
čtvrtek  

 
18.00 

Památka sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele 
církve 
Černovice – za Karla a Bohumíru Blažkovy, za živé a zemřelé z 
rodiny 

28. 6. 2019 
pátek 

 
18.30 

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova  
Olešnice – za Marii Nykodýmovu, Stanislava Novotného a živou 
rodinu 

 29. 6. 2019 
sobota 

 
 

8.00 
18.00 

Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů - hlavních patronů 
brněnské diecéze 
Olešnice – za † Pavla Bílka, děti a vnuky 
Křtěnov – poutní mše svatá – za živé a † farníky ze Křtěnova  

30. 6. 2019 
13. neděle 
v mezidobí 

8.00  
 

9.30 
11.00 

 
 

14.30 

Olešnice – za Vlastislavu Blahovu a rodinu  
                   a za živé a † hasiče  
Rovečné – mše svatá  
Černovice –  poutní mše svatá – za Antonína Jílka, rodiče 
Jílkovy, Kudláčkovy s prosbou o požehnání pro živé rodiny a 
řádovou sestru Anastasii Proksovou 
Černovice – svátostné požehnání 

 
 

▪ Tento čtvrtek se bude slavit slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a po mši             
svaté bude výstav Nejsvětější svátosti oltářní, zásvětná modlitba a požehnání. 
 

▪ Příští neděli je v naší farnosti poutní slavnost Narození sv. Jana Křtitele.             
Odpoledne po svátostném požehnání bude možnost navštívit výstavu na faře          
od 15.00 do 17.00 hodin. 
 

▪ Ve čtvrtek 4.7.2019 bude po mši svaté na faře táborák na začátek prázdnin.  
 
 

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