
 

 PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 

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 

 5. 8. 2019 
pondělí 

 
7.00 

Posvěcení římské baziliky Panny Marie 
Olešnice – za † Stanislava Blahu a dar víry pro vnoučata 

6. 8. 2019 
úterý  

 
18.00 

Svátek Proměnění Páně 
Kněževes – mše svatá  

 7. 8. 2019 
středa  

 
15.00 
17.00 

Památka sv. Sixta II. papeže, a druhů mučedníků 
Olešnice – pohřeb pana Josefa Halámka 
Vír – mše svatá  

8. 8. 2019 
čtvrtek  

 
9.30 
18.00 

Památka sv. Dominika, kněze 
Olešnice - chráněné bydlení – za † Jindřicha Juránka 
Černovice – za Oldřicha Pivoňku, manželku Anežku a Marii, 
syny Oldřicha a Josefa 

9. 8. 2019 
pátek 

 
 

18.30 

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, 
patronky Evropy 
Olešnice – za živou a † rodinu Kubíčkovu a Bednářovu  

 10. 8. 2019 
sobota 

 
8.00 
18.00 
19.00 

Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka 
Olešnice – za živou a † rodinu Sedláčkovu a Ondrovu 
Rovečné – pobožnost ke sv. Faustyně  
Olešnice – adorace a příležitost ke svátosti smíření  

11. 8. 2019 
19. neděle 
v mezidobí 

 
6.45 

 
8.00  
9.30 
11.00 

 
11.00 
15.00 

Poutní slavnost sv. Vavřince, jáhna a mučedníka v Olešnici 
Olešnice – za † P. Františka Kšicu a všechny kněze, kteří 
působili v Olešnici  
Olešnice – na poděkování za 75 let života a celou živou i † rod. 
Rovečné – mše svatá  
Olešnice – za P. Josefa Václava Holase, jeho rodiče a 
sourozence 
Černovice – za farníky 
Olešnice – svátostné a novokněžské požehnání 

 

▪ Přijměte pozvání na Svatovavřineckou pouť do Olešnice. V sobotu večer od 
19.00 do 20.00 bude ve farním kostele v Olešnici příležitost přijmout svátost 
smíření a ztišit se při adoraci. Zpovídat bude P. Jiří Brtník, nový farář z 
Letovic. Při nedělních bohoslužbách v bude hlavním celebrantem olešnický 
rodák Prof. Ladislav Tichý a odpoledne po svátostném požehnání nám udělí 
své novokněžské požehnání P. Štěpán Trčka, kaplan ze Žarošic a rodák ze 
Slavonic.  Během pouti bude od 9.00 do 17.00 hodin ve farním depozitu 
výstava historických kočárků a na závěr přijměte tradiční pozvání do 
Kněževse na 31. ročník pouťové pohádky a táborák. Začátek je v 18.00 hodin 
na místním hřišti. 

 



▪ 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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