
 

 PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 
21. 6. 2020 
12. neděle 
v mezidobí 

8.00 
9.30 
11.00 
11.00 

Olešnice – na poděkování za 70 let života a za živou i † rodinu 
Rovečné – mše svatá 
Černovice – za rodinu Pešovu, Kučerovu a ochranu pro živé rodiny 
Olešnice – za prvokomunikanty a jejich rodiny    1. svaté přijímání 

 22. 6. 2020 
pondělí 

 
7.00 

Památka sv. Jana Fishera, biskupa a Tomáše Mora, mučedníků 
Olešnice – za živou a † rodinu Soukalovu a Pospíšilovu 

23. 6. 2020 
úterý  

 
18.00 

 
Hodonín – mše svatá 

24. 6. 2020 
středa  

 
17.00 
18.00 
 

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 
Vír – bohoslužba slova 
Olešnice – na poděkování za 25. let jáhenské služby Ladislava 
Kince 

25. 6. 2020 
čtvrtek  

17.30 
18.00 

Černovice – 1. svátost smíření 
Černovice – za Karla a Bohumíru Blažkovy, živé i † z rodiny 

26. 6. 2020 
pátek 

18.00 Olešnice – na poděkování za 20 let manželství s prosbou o Boží 
požehnání a ochranu pro celou rodinu 

27. 6. 2020 
sobota 

 
8.00 

 
11.00 
18.00 

Památka sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve 
Olešnice – za † Pavla Bílka a za děti i vnuky 
Rovečné – křest Sofie Svobodové  
Křtěnov – poutní mše svatá (s nedělní platností a sbírkou na 
bohoslovce) 

28. 6. 2020 
13. neděle 
v mezidobí 

8.00 
 

9.30 
11.00 
14.30 
15.00 
15.00 

Olešnice – za † P. Ivana Josefa Pešu při výročí 80. let od 
kněžského svěcení 
Rovečné – mše svatá 
Černovice – za farníky                                       1. svaté přijímání 
Černovice – křest Kristýny Kšicové 
Černovice – svátostné požehnání 
Olešnice – křest Viktorie Adamcové 

 

▪ Při dnešní mši svaté v Černovicích je sbírka na bohoslovce.  
 

▪ Dnes 21. 6. 2020 je od 15.00 hodin v Novém Městě na Moravě primice novokněze 
Vojtěcha Libry. A v sobotu 27. 6. 2020 od 15.30 v Blansku novokněze Martina 
Mokrého. Bližší informace naleznete na webové stránce https://primice.cz/ . 
 

▪ Tento čtvrtek je 1. svátost smíření a v neděli 1. svaté přijímání. 
 

▪ O pouti 28. 6. bude sbírka určená na potřeby farnosti. Připravuje se restaurování 
oltáře, rekonstrukce komína na faře a snad i výměna oken v kostele.  
 

▪ O černovické pouti bude také otevřená fara, jak po mši svaté tak po požehnání.  
 

▪ Ve čtvrtek 2. 7. po mši  bude tradiční táborák na konec školního roku a na 
zahájení prázdnin. 
 

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