
 

 PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 
12. 7. 2020 
15. neděle 
v mezidobí 

8.00 
 

9.30 
11.00 

Olešnice – na poděkování za 70 let života, s prosbou o dar zdraví 
a Boží požehnání pro celou rodinu  
Rovečné – mše svatá 
Černovice – za farníky 

 13. 7. 2020 
pondělí 

 
7.00 

Památka sv. Jindřicha 
Olešnice – za celou živou i † rodinu Broklovu a Bedanovu 

14. 7. 2020 
úterý  

 
18.00 

Památka bl. Hroznaty, mučedníka 
Pouť Nový Jeruzalém v Rajhradě 

15. 7. 2020 
středa  

 
17.00 
18.00 
 

Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve 
Vír – mše svatá 
Olešnice –  na poděkování za rodiče Bulákovy, za dceru, syna, 
vnuka, vnučku a snachu 

16. 7. 2020 
čtvrtek  

 
18.00 

Panny Marie Karmelské 
Černovice – za Františka a Oldřišku Jílkovy, 2 syny a za nemocné 

17. 7. 2020 
pátek 

 
18.00 

Památka bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží  
Olešnice – za Marii Nykodýmovou a Stanislava Novotného   

18. 7. 2020 
sobota 

8.00 
18.00 

Prosetín – na poděkování za 70 let života P. Josefa Rychteckého 
Černovice – mše svatá s nedělní platností – za Aloise a Františku 
Musilovy, 2 dcery a Boží ochranu pro živé rodiny  

19. 7. 2020 
16. neděle 
v mezidobí 

8.00 
9.30 
11.00 

Olešnice – za živou i † rodinu Moravcovu a duše v očistci 
Rovečné – mše svatá 
Kněževes – poutní mše svatá – za živé a † farníky z Kněževsi 

 

▪ V úterý 14. 7. 2020 v 18.00 hodin bude 247. prosebná pouť Nový Jeruzalém u 
sester Těšitelek v Rajhradě v kostele Božského Srdce Ježíšova. Odjezd autobusu 
z Lysic je v 16.50 hodin. 
 

▪ Příští neděli v Černovicích nebude mše svatá, ale bude v sobotu večer v 18.00 
hodin s nedělní platností – důvodem je pouť v Kněževsi.  
 

▪ O prodlouženém posledním zářijovém víkendu, je naplánován farní poutní 
zájezd tentokrát do Olomouce a okolí. Prosím zájemce o tento zájezd, aby se 
přihlásili nejpozději do 27. 7. 2020 paní Proksové. Termín poutního zájezdu je od 
soboty 26. do pondělí 28. 9. 2020.  
 
 

 
 

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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