
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 
8. 9. 2019 
23. neděle 
v mezidobí 

8.00  
 

9.30 
11.00 

Olešnice – na poděkování za 60. let života s prosbou o 
požehnání do další služby jáhna Ladislava Kince 
Rovečné – mše svatá  
Černovice – za farníky 

 9. 9. 2019 
pondělí 

 
7.00 

Památka sv. Petra Klavera, kněze 
Olešnice – za Pavlínu Gregorovou, manžela, dceru, vnučku a 
zetě 

10. 9. 2019 
úterý  

 
18.00 

Památka bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka 
Kněževes – mše svatá  

 11. 9. 2019 
středa  

17.00 
18.30 

Vír – mše svatá  
Olešnice – za Marii Horáčkovou, manžela a vnuka  

12. 9. 2019 
čtvrtek  

 
9.30 
18.00 

Jména Panny Marie 
Olešnice - chráněné bydlení – mše svatá  
Černovice – za rodiče Doležalovy, syna a živou rodinu 

13. 9. 2019 
pátek 

  
18.30 

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 
Olešnice –  za rodiče Šešulkovy, Kadlecovy a jejich děti  

 14. 9. 2019 
sobota 

 
!18.30! 

Svátek Povýšení svatého kříže  
Olešnice – za farníky 

15. 9. 2019 
24. neděle 
v mezidobí 

8.00  
 

9.30 
11.00 

 
14.00 

Olešnice – 180. výročí posvěcení kostela  
– za nedožitých 100 let Ludmily Cvrkalové a manžela Františka 
Rovečné – mše svatá  
Černovice –  za rodinu Štarhovu a Rosslerovu s prosbou o 
ochranu pro živé rodiny  
Olešnice – svátostné požehnání 

 

▪ Zítra v pondělí začne ve škole vyučování náboženství. 
 

▪ V neděli 15. 9. bude v Olešnici farní den. Při mši svaté v 8.00 si připomeneme 
180. výročí posvěcení farního kostela a poděkujeme za úrodu. Ve 14.00 bude 
ve farním kostele svátostné požehnání a Te Deum. Poté vás všechny zvu na 
program v kulturním domě, kde bude na programu pohádka “Kouzelný 
pomocník” a vystoupení vězeňské kapely “wsedě” a příležitost k popovídání.  
 

▪ Ve čtvrtek 26. 9. 2019, bude po mši svaté na černovické faře povídání o životě 
Tomáše kardinála Špidlíka a následná beseda s paní senátorkou Ing. Jaromírou 
Vítkovou.  
 

▪ Ohlášky před udělením si svátosti manželství. 
 

V sobotu 21. září 2019 si chtějí ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Černovicích 
udělit svátost manželství Ing. Martin Pivoňka, narozen v roce 1987, bytem 
Hodonín 6, a Dana Křenková, narozena v roce 1993, bytem Černovice 152.  

 

Pokud je někomu známa nějaká překážka k uzavření tohoto manželství, má 
povinnost ji oznámit duchovnímu správci farnosti. 

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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