
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

1. 8. 2021
18. neděle
v mezidobí

8.00
9.30
11.00

Olešnice – za farníky
Rovečné – mše svatá
Černovice – za Antonína Musila, rodiče Musilovy, Jílkovy a za živé
i † z rodiny

2. 8. 2021
pondělí

7.00 Olešnice – za Viktora Šafaříka a celou živou i † rodinu

3. 8. 2021
úterý 18.00 Kněževes – mše svatá

4. 8. 2021
středa 16.30

18.00

Památka sv. Jana Maria Vianneye, kněze
Vír – bohoslužba slova
Olešnice – za † Stanislava Blahu a dar víry pro vnoučata

5. 8. 2021
čtvrtek 10.00

18.00

Posvěcení římské baziliky Panny Marie
Olešnice - DPS – mše svatá
Černovice – za Josefa Jurnečku, rodiče a sestru

6. 8. 2021
pátek 18.00

Svátek Proměnění Páně
Olešnice – za vnuka a 2 vnučky, Boží ochranu a jejich rodinu

7. 8. 2021
sobota

8.00
14.00
18.00

Památka sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků
Olešnice – za † manželku s prosbou o Boží požehnání
Černovice – svatba Jana Slavíka a Denisy Fojtíkové
Černovice – za farníky (mše svatá s nedělní platností)

8. 8. 2021
19. neděle
v mezidobí

6.45

8.00

9.30
11.00

15.00

Poutní slavnost sv. Vavřince v Olešnici
Olešnice – na poděkování za 75 let života a za živou i † rodinu
Synkovu (celebruje P. Tomáš Žižkovský)
Olešnice – za † P. Františka Kšicu a všechny kněze, kteří působili
v naší farnosti (celebruje P. Ladislav Tichý)
Rovečné – mše svatá
Olešnice – za P. Josefa Václava Holase, jeho rodiče a sourozence
i jejich rodiny
Olešnice – svátostné a novokněžské požehnání (P. Milan Werl)

▪ Z důvodů epidemiologických nařízení je třeba při bohoslužbách dodržovat
rozestupy, mít respirátor a dezinfikovat si ruce. Počet již není jinak omezen,
ale i nadále platí dispens od účasti na nedělní mši svaté.
▪ Tento týden budu navštěvovat nemocné.
▪ V pátek bude od 17.30 do 20.00 hodin příležitost ke svátosti smíření. Od 18.00
hodin bude zpovídat P. Miroslav Parajka z Boskovic. Po mši svaté bude obvyklá
prvopáteční pobožnost a následná adorace do 20.00 hodin.
▪ V sobotu 7. 8. 2021 od 17.00 hodin jste zvání do Piskačova sadu na “Baseball
jako za mlada”.
▪ Na závěr svatovavřinecké pouti jsme zváni od 18.00 hodin do Kněževsi na
tradiční pouťovou pohádku. Již od 17.00 bude na hřišti v Kněževsi připraven
skákací hrad pro děti a po pohádce následuje táborák.



▪ Prosím zájemce o poutní zájezdy, které se v případě zájmu uskuteční v září, aby
se zapisovali do 9. 8. 2021 na bočním oltáři Svaté Rodiny. 1. pouť je plánována 4.
9. 2021 do Sloupu, Vranova a do Bílovic nad Svitavou za P. Pavlem Lazárkem.
Jako 2. pouť se nabízí setkání se svatým otcem Františkem v slovenském Šaštíně
15. 9. 2021  (pouze pro očkované!). A konec září již tradičně patří vícedennímu
zájezdu, tentokrát po stopách sv. Ludmily. Protože sv. Václava je letos v úterý,
nabízí se využít prodloužený víkend a jet na čtyři dny, ale podle zájmu může
zvítězit třídenní varianta. Pokud je vám jedno, na kolik dnů pojedete, zapište se
prosím na oba seznamy. Podrobnosti budou sděleny později.

Svatovavřinecká pouť 2020
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