
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 
22. 9. 2019 
25. neděle 
v mezidobí 

8.00  
9.30 
11.00 

 

Olešnice – za žijící a † členy KDU-ČSL a Orla 
Rovečné – mše svatá  
Černovice - Poděkování za úrodu 
 – za rodinu Hořínkovu, Schillerovu a duše v očistci 

 23. 9. 2019 
pondělí 

 
7.00 

Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 
Olešnice – mše svatá  

24. 9. 2019 
úterý  

 
18.00 

 
Hodonín – mše svatá  

 25. 9. 2019 
středa  

17.00 
18.30 

 

Vír – mše svatá  
Olešnice – jako prosba za Boží ochranu pro rodinu Koubkovu 
a Valachovu 

26. 9. 2019 
čtvrtek 

Adorační 
den 

  
8.00 
18.00 

Památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků 
Černovice – Výstav Nejsvětější Svátosti oltářní  
Černovice – za Marii Pivoňkovou, manžele Františka a Oldřicha, 
Boží pomoc a ochranu pro živé rodiny 

27. 9. 2019 
pátek 

  
18.30 

Památka sv. Vincence z Paula, kněze 
Olešnice – bohoslužba slova (vede jáhen František Bačovský) 

 28. 9. 2019 
sobota 

 
8.00 
18.00 

Slavnost sv. Václava, apoštola a evangelisty   
Olešnice – bohoslužba slova (vede jáhen František Bačovský) 
Černovice – bohoslužba slova (vede jáhen Alois Nebojsa) 

29. 9. 2019 
26. neděle 
v mezidobí 

8.00  
9.30 
11.00 

 

Olešnice – za živé a † dobrodince farností 
Rovečné – mše svatá         (Mše svaté celebruje P. Karel Adamec)  
Černovice –   za Antonína a Františku Kaldovy, Zdeňka Malého 
a živé rodiny 

 

▪ Dnes v neděli 22.9.2019 je při mších svatých v celé diecézi sbírka do diecézního 
fondu Puls. Bližší informace naleznete na webových stránkách https://donator.cz  

▪ Na tento čtvrtek připadá na naši farnost adorační den, který je zároveň dnem 
vzájemných modliteb bohoslovců z olomouckého kněžského semináře a 
černovickou farností. 
 

▪ Ve čtvrtek pojedeme s dětmi, které byly letos u 1. svatého přijímání na setkání 
prvokomunikantů s otcem biskupem. Odjezd z Černovic bude v 8.00 a návrat z 
Brna do Černovic asi v 16.00 hodin. Děti ať si vezmou pláštěnku, sportovní 
oblečení, svačinu na celý den, pití na cestu, kartičku pojištěnce a drobné kapesné.  
 

▪ 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. 
 

 

 

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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