
 

 PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 
28. 7. 2019 
17. neděle 
v mezidobí 

8.00  
9.30 
11.00 

Olešnice – za † Pavla Novotného a živou rodinu 
Rovečné – mše svatá  
Černovice – za Josefa Jurnečku, rodiče a sestru 

 29. 7. 2019 
pondělí 

 
17.00 
19.30 

Památka sv. Marty 
Olešnice – za Františka Navrátila a živou a † rodinu z obou stran 
Olešnice – křížová cesta s poutníky 

30. 7. 2019 
úterý  

 
  

 31. 7. 2019 
středa  

 
17.00 
18.30 

 

Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze 
Vír – bohoslužba slova  
Olešnice – za Augustina a Annu Fadrných, duše v očistci s 
prosbou o Boží ochranu a pomoc pro celou rodinu 

1. 8. 2019 
čtvrtek  

 Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve 
 

2. 8. 2019 
pátek 

18.00 
18.30 

Černovice – bohoslužba slova                          1. pátek v měsíci 
Olešnice – prosba o Boží ochranu a požehnání pro vnoučata 

 3. 8. 2019 
sobota 

8.00 
 

8.30 
11.00 

Olešnice – za † rodiče Cvečkovy a sourozence s prosbou o Boží 
požehnání pro celou rodinu  
Černovice –bohoslužba slova                         1. sobota v měsíci 
Černovice – křest Emy Musilové  

4. 8. 2019 
18. neděle 
v mezidobí 

8.00  
9.30 
11.00 

 

Olešnice – za farníky 
Rovečné – mše svatá  
Černovice – za Antonína Musila, rodiče Musilovy a Jílkovy, živé 
a † z rodiny 

 

▪ Vzadu na stolečku s tiskovinami je možné podepsat petici za záchranu 
domácí zdravotní péče, kterou poskytuje katolická charita a potřebuje na její 
provoz stávající příspěvek od státu.  
 

▪ Ve čtvrtek pojedu za dětmi na farní tábor, proto v Černovicích nebude mše 
svatá. 
 

▪ Přijměte pozvání na farní pouť do Malých Svatoňovic, na Broumovsko a do 
Liberce. V termínu 27. až 29. 9. 2019. Cena pouti je 2500,- na osobu. Děti a 
studující budou mít slevu 1000,- Kč. Závazně se můžete přihlašovat u paní 
Proksové. Podrobnosti farní pouti jsou v aktuálním zpravodaji. 
 
 
 
 
 
 

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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