
 

 PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 

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 zde 
působící 
Olešnice – na poděkování za 75 let života a celou živou i † rod. 
Rovečné – mše svatá  
Olešnice – za P. Josefa Václava Holase, jeho rod. a sourozence 
Černovice – za farníky 
Olešnice – svátostné a novokněžské požehnání 

 12. 8. 2019 
pondělí 

 
7.00 

Památka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice 
Olešnice – za † Ladislava Petrželku, švagra Jaroslava a celou 
žijící rodinu 

13. 8. 2019 
úterý  

 
 Pouť Nový Jeruzalém ve Žďáru nad Sázavou 

 14. 8. 2019 
středa  

 
17.00 
18.30 

Památka sv. Maxmiliána Kolbeho, kněze a mučedníka 
Vír – mše svatá  
Olešnice – za rodiče a prarodiče Olšánovy a celou živou rodinu 

15. 8. 2019 
čtvrtek  

 
17.00 

 
18.30 

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie            doporučený svátek 
Černovice – za Jana a Annu Leníkusovy, Ludmilu a Josefa 
Culkovy 
Olešnice – za živé a † dobrodince farnosti 

16. 8. 2019 
pátek 

 
18.30 

Svátek sv. Štěpána Uherského 
Olešnice – na poděkování za dar života P. Josefa Matušiny  

 17. 8. 2019 
sobota 

8.00 Olešnice – za dar víry pro rodiny dětí  
 

18. 8. 2019 
20. neděle 
v mezidobí 

8.00  
9.30 
11.00 

 
 

Olešnice – za Alenu Sadílkovu, dvoje rodiče a živou i † přízeň 
Rovečné – mše svatá  
Hodonín –  na poděkování za 90 let života s prosbou o další 
ochranu a pomoc, za Josefa Koláře, živou i † rodinu, za nemocné 
a za živé a † farníky z Hodonína 

 

▪ Přijměte pozvání na Svatovavřineckou pouť do Olešnice na svátostném 
požehnání, po kterém nám udělí své novokněžské požehnání P. Štěpán Trčka. 
Během pouti je také možné navštívit do 17.00 hodin výstavu historických 
kočárků ve farním depozitu. Na závěr pouti také pouťová pohádku v Kněževsi, 
po které následuje táborák. Začátek pohádky je v 18.00 hodin na místním 
hřišti, ale již od 17.00 je pro děti připraven skákací hrad. 
 

▪ Příští neděli bude poutní mše svatá v Hodoníně a z Černovic od kostela se 
odchází v 10.00 hodin. 
 

▪ 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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