
 

 PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 

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 (sbírka na bohoslovce) 
Rovečné – mše svatá 
Černovice – za farníky a prvokomunikanty i jejich rodiny  
Černovice – křest Kristýny Kšicové 
Černovice – svátostné požehnání 
Olešnice – křest Viktorie Adamcové 

 29. 6. 2020 
pondělí 

 
18.00 

Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, patronů brněnské diecéze 
Olešnice – za paní Valentovou, syna a duše v očistci 

30. 6. 2020 
úterý  

18.00 
 

Kněževes – za Ladislava Petrželku, švagra Jaroslava a živou 
rodinu 

1. 7. 2020 
středa  

17.00 
18.00 

Vír – mše svatá 
Olešnice – za zdárný průběh operace 

2. 7. 2020 
čtvrtek  

 
18.00 

 
Černovice – za rodinu Pešovu a Jančovu 

3. 7. 2020 
pátek 

 
15.00 
18.00 
18.00 

Svátek sv. Tomáše, apoštola                           (1. pátek v měsíci) 
Olešnice – pohřeb pana Jiřího Vysloužila 
Černovice – bohoslužba slova  
Olešnice – na poděkování za 50 let života s prosbou o požehnání 
celé rodině                                     (Nikodémova noc do 20.00 hodin) 

4. 7. 2020 
sobota 

 
8.00 
8.30 

Památka sv. Prokopa, opata                           (1. sobota v měsíci) 
Olešnice – za Františka a Annu Sitařovy, syna a dvoje rodiče 
Černovice – bohoslužba slova  

5. 7. 2020 
14. neděle 
v mezidobí 

 
 

8.00 
9.30 
11.00 
11.00 

Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů 
evropy a hlavních patronů Moravy 
Olešnice – na poděkování za uzdravení a za ty kdo se modlili  
Rovečné – mše svatá 
Černovice – za Antonína Jílka, rodiče Jílkovy a Kudláčkovy  
Crhov – poutní mše svatá – za živé a † farníky z Crhova 

 

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

▪ Minulý týden se v Černovicích při sbírce na bohoslovce vybralo 3 969,- Kč. 
Upřímné Pán Bůh zaplať. Děkuji za vaši štědrost.  
 

▪ Ve čtvrtek 2. 7. po mši svaté bude tradiční táborák na farním dvoře při příležitosti 
konce školního roku a na zahájení prázdnin. Všichni jste srdečně zváni. 
 
 
 

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

http://olesnice.katolik.cz/
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