
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

14. 8. 2022
20. neděle
v mezidobí

8.00

9.30
11.00

Olešnice – za † maminku k nedožitým 100. narozeninám a za
tatínka, bratra i celou živou rodinu
Rovečné – za živé i † z rodiny Marečkovy a za duše v očistci
Hodonín – poutní mše svatá – za Františku Hořínkovou, manžela,
syna, za rodinu Schillerovu a za živé i † občany Hodonína

15. 8. 2022
pondělí

16.30

18.00

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie doporučený svátek
Černovice – za Antonína Musila, rodiče Musilovy, Jílkovy a Boží
požehnání pro živé rodiny
Olešnice – za děti, vnoučata, žijící rodinu a za duše v očistci
manžela Františka, rodiče a sestru

16. 8. 2022
úterý

Památka sv. Štěpána Uherského

17. 8. 2022
středa

16.30
18.00

Vír – bohoslužba slova
Olešnice – bohoslužba slova
(za † Františku Vojtovou a živou rodinu)

18. 8. 2022
čtvrtek (za Františka a Oldřišku Jílkovy, 2 syny a za nemocné)

19. 8. 2022
pátek 18.00

Památka sv. Jana Eudese, kněze
Olešnice – bohoslužba slova

20. 8. 2022
sobota

Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Olešnice  – pohřeb pana Josefa Žáčka

21. 8. 2022
21. neděle
v mezidobí

8.00
9.30
11.00

Olešnice – za P. Františka Kšicu k nedožitým 100. narozeninám
Rovečné – za Ottu Švonce a rodiče
Černovice – za rodiče Marii a Jindřicha Štarhovy, živou i † rodinu

▪ Dnešní sbírka je na provedené opravy hodonínské kaple.

▪ Zítra o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie si můžete ma mši svatou donést k
požehnání bylinky a nebo výrobky z nich.

▪ Od úterý do soboty budu mít dovolenou. Prosím, abyste se v neodkladných
záležitostech obraceli na jáhna Ladislava Kince. Telefon: 606 948 970, e-mail:
kinc@biskupstvi.cz . Intence mší svatých budou odslouženy soukromě.

▪ Příští neděli 21. 8., se uskuteční Orelská pouť na sv. Hostýně. Kdo byste se chtěl
zúčastnit, nahlaste se panu Soukalovi přes e-mail: soukal-j@seznam.cz nebo na
telefonu 604 980 331. Odjezd autobusu z Olešnice bude v 6.00; z Kunštátu 6.10;
Drnovic 6.15; z Bořitova 6.25 a z Boskovic 6.40 hodin. Zpět z Bystřice pod
Hostýnem v 15.00 hodin. Cena je 200,- Kč pro dospělého a 100,- Kč pro dítě.

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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