
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 

13. 10. 2019 
28. neděle v 

mezidobí 

8.00  
 

9.30 
11.00 

 

Olešnice – za živou a † rodinu Kroupovou, manžela, rodiče 
Fouskovy a duše v očistci 
Rovečné – mše svatá  
Černovice –  na poděkování za 90 let života s prosbou o Boží 
pomoc a ochranu 

 14. 10. 2019 
pondělí 

 
7.00 

Památka sv. Kalista I., papeže a mučedníka 
Olešnice – za Hedviku Šafaříkovou a sourozence 

15. 10. 2019 
úterý  

 
 

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve 
 

 16. 10. 2019 
středa  

 
17.00 
18.30 

Památka sv. Hedviky, řeholnice 
Vír – bohoslužba slova  
Olešnice – za manžele Laurenčíkovy 

17. 10. 2019 
čtvrtek  

 
15.00 

 

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka 
Svojanov – za Františka Prokse, rodinu Proksovu, Grošofovu 
a manžele Hančíkovy 

18. 10. 2019 
pátek 

  
18.30 

Svátek sv. Lukáše, evangelisty  
Olešnice – za † Libuši Kohoutovou a rodiče  

19. 10. 2019 
sobota 

8.00 
18.30 

Olešnice – za živou a † rodinu Soukalovou a Novotnou   
Olešnice – misijní vigilie  

20. 10. 2019 
Misijní 
neděle 

8.00  
 

9.30 
11.00 

Olešnice – na poděkování za 70 roků života s prosbou o Boží 
ochranu pro celou rodinu 
Rovečné – mše svatá  
Černovice –  za rodinu Němcovu 

 

 

▪ Ve čtvrtek 17. 10. 2019 pojedeme na výstavu českých korunovačních klenotů na 
nedaleký hrad Svojanov. Odjezd z Černovic ve 14.00 a návrat asi v 18.00 hodin. 
Zájemce prosím o přihlášení u paní Proksové. V rámci výletu bude i mše svatá ve 
Starém Svojanově. Cena výletu je 150,- Kč. 
 

▪ Tento čtvrtek zde nebude mše svaté z důvodu zájezdu. 
 

▪ Zájemci o Tříkrálový koncert  -  7. 1. 2020 v brněnské katedrále, kde budou 
vystupovat komorní orchestr Czech virtuosi, kapela Hradišťan a další hosté, ať se 
přihlásí u paní Proksové.  Bližší informace u jáhna Ladislava Kince. 
 

▪ Vzadu v kostele je možné přispívat do kasičky na pomoc rodině Plihalových, kteří 
vyhořeli. Děkuji vám za vaši štědrost. 
 

▪ Příští neděli 13. 10. 2019 je sbírka při mši svaté určena na misijní dílo církve. 
 

   

Římskokatolická farnost Černovice u Boskovic, Černovice 7, 679 75  
tel.: 732 701 350 , email: cernovice@dieceze.cz , web: https://farnostcernovice.cz/ . 

 

mailto:cernovice@dieceze.cz
http://olesnice.katolik.cz/
https://farnostcernovice.cz/

