
 

 PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 

9. 8. 2020 
19. neděle 
v mezidobí 

 
6.45 
8.00 

 
9.30 
11.00 
15.00 

Poutní slavnost sv. Vavřince v Olešnici 
Olešnice – za živou a † rodinu Synkovu 
Olešnice – za † P. Františka Kšicu a všechny kněze, kteří působili v 
naší farnosti 
Rovečné – mše svatá 
Olešnice – za † P. Josefa Václava Holase a živou i † rodinu 
Olešnice – svátostné a novokněžské požehnání  

 10. 8. 2020 
pondělí 

 
7.00 

Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka 
Olešnice – 1. za rodiče Olivovy a celou živou rodinu  
                   2. za Arnošta Felka 

11. 8. 2020 
úterý   Památka sv. Kláry, panny 

 

12. 8. 2020 
středa  

 
18.00 
 

Památka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice 
Olešnice – na poděkování za 60 let života s prosbou o Boží 
ochranu pro celou rodinu 

13. 8. 2020 
čtvrtek  

 
8.00 

Památka sv. Ponciána, papeže a Hippolyta, kněze, mučedníků 
Černovice – za Jana a Annu Leníkusovy i Ludmilu, Josefa  
a Františka Culkovy 

14. 8. 2020 
pátek 

 
18.00 

Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka 
Olešnice – na poděkování za 95 let života s prosbou o Boží 
ochranu pro celou rodinu      

15. 8. 2020 
sobota 

 
8.00 

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie               doporučený svátek 
Olešnice –  za vnoučata s prosbou o požehnání na přímluvu Panny 
Marie   

16. 8. 2020 
20. neděle 
v mezidobí 

8.00 
 

9.30 
11.00 

 

Olešnice – za † Miroslava Lžičaře, Pavla Šuteru, rodiče a celou 
žijící rodinu 
Rovečné – mše svatá 
Hodonín – poutní mše svatá – za živé a † farníky z Hodonína, 
rodinu Plíhalovu, Pavelkovu a Konečných 

 

▪ Tuto neděli 9. 8. 2020 se uskuteční svatovavřinecká pouť. Mše svaté budou 6.45, 
8.00 a v 11.00 hodin. Mši svatou v 11.00 bude celebrovat Mons. Pavel Konzbul, 
pomocný biskup brněnský. V 15.00 bude svátostné požehnání, po kterém udělí 
své novokněžské požehnání P. Jan Pavlíček, rodák z Telče a kaplan u sv. Tomáše 
v Brně. Večer od 18.00 bude pohádka a táborák v Kněževsi, kde již od 17.00 hodin 
bude pro děti připraven skákací hrad, který zapůjčila KDU-ČSL. Ve farním 
depozitu bude od 9.00 do 17.00 hodin probíhat prodejní výstava obrazů Jany 
Hejlové i jejích žaček Věry Pavlů a Šárky Hejlové. 
 

▪ Příští neděli zde v Černovicích nebude mše svatá, protože budeme slavit poutní 
mši svatou v Hodoníně u kapličky, kam vás srdečně zvu. 

 
 

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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