
 

 PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 
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 

 20. 7. 2020 
pondělí 

 
7.00 

Památka sv. Apolináře, biskupa a mučedníka 
Olešnice – za † rodiče, sourozence a Boží ochranu pro celou rodinu 

21. 7. 2020 
úterý   Památka sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve 

 
22. 7. 2020 

středa  
 
18.00 

Svátek sv. Marie Magdalény 
Olešnice – za † Pavla Novotného a živou rodinu 

23. 7. 2020 
čtvrtek  

 
18.00 

Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy 
Černovice – za Gabrielu Králíkovou, Marii Stejskalovou a Lýdii 
Ferancovou 

24. 7. 2020 
pátek 

 
18.00 

Památka sv. Šarbela Machlúfa, kněze  
Olešnice – za † Magdu Kintrovou, rodiče a sestru   

25. 7. 2020 
sobota 

 
8.00 
11.30 

Svátek sv. Jakuba, apoštola 
Olešnice – za všechny oslavence v rodině 
Olešnice – křest Mikuláše Maršálka  

26. 7. 2020 
17. neděle 
v mezidobí 

8.00 
9.30 
11.00 
18.00 

Olešnice – za rodiče Neumannovy a Vítkovy a žijící rodin 
Rovečné – mše svatá 
Černovice – za Josefa Koláře, živou a + rodinu, a za nemocné 
Farní tábor v Rakoveckém údolí – za táborníky  

 

▪ Tuto neděli 19. 7. 2020 není v Černovicích mše svatá, byla v sobotu večer s 
nedělní platností – důvodem je pouť v Kněževsi. 
 

▪  Brněnský biskup Vojtěch Cikrle zrušil s platností od 15.7.2020 dispens od 
účasti na nedělní bohoslužbě v brněnské diecézi, který byl dán kvůli pandemii.  
 

▪ Od čtvrtka 23. 7. do 2. 8. 2020 se uskuteční farní tábor v Rakoveckém údolí u 
Bukovinky. Společný odjezd z olešnického náměstí bude ve čtvrtek v 15.00 hodin.  
 

▪ 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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