
 

 PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 
3. 3. 2019 

8. neděle v 
mezidobí 

8.00 
9.30 
11.00 

Olešnice – za farníky 
Rovečné – mše svatá 
Černovice – za Josefa a Helenu Kšicovy, živou a † rodinu 

 4. 3. 2019 
pondělí 

 
7.00 

Památka sv. Kazimíra 
Olešnice – za † P. Josefa Doubravu  

 5. 3. 2019 
úterý 

 
18.00 

 
Kněževes – mše svatá 

 6. 3. 2019 
středa 

 
16.00 
17.30 

Popeleční středa                                      den přísného postu 
Vír – mše svatá 
Olešnice – za živé a † dobrodince farnosti  

 7. 3. 2019 
čtvrtek 

17.15 
18.00 

Černovice – křížová cesta 
Černovice – za rodiče Brandnerovy a Boží požehnání i 
ochranu P. Marie pro celou rodinu 

 8. 3. 2019 
pátek 

16.45 
17.30 

Olešnice – křížová cesta  
Olešnice – za † Josefu a Josefa Bílkovy, rodiče a sourozence  

 9. 3. 2019 
sobota 

8.00 Olešnice – za Františka Janču, rodiče a rodiče Hlaváčkovy 
 

10. 3. 2019 
1. neděle v 

postní 

8.00 
 

9.30 
11.00 
15.00 

Olešnice – za † rodiče Marii a Bohuslava Sedlákovy a duše v 
očistci 
Rovečné – mše svatá 
Černovice – za farníky 
Olešnice – křížová cesta (Vedou ji ženy.) 

 
▪ Ve středu začíná svatopostní doba. Její prožívání má být spojeno s            
kajícností, jejímiž prostředky jsou modlitba, půst a almužna. Popeleční středa          
jako první den svatopostní doby je dnem přísného postu. Věřící mezi 14. a 60.              
rokem života jsou vázáni postem újmy, což znamená najíst se dosyta pouze            
jednou za den. Ostatní zachovávají jen půst od masa teplokrevných zvířat.  
 

▪ Ve středu 6.3.2019 bude od 8.00 do 18.00 hodin v olešnickém chráněném             
bydlení sběr šatstva. Charita má zájem o veškeré oděvy, boty, povlečení,           
přikrývky, spacáky, nádobí, kuchyňské potřeby, hračky. Sbíráme také        
galanterii – látky, korálky, knoflíky, nitě, vyšívané stuhy, výplňový materiál          
(molitan, vatelín, duté vlákno) apod.  
 

▪ Popelec bude v Černovicích udělován ve čtvrtek při mši svaté. 
 

▪ V sobotu v 17.00 hodin bude pobožnost u sv. Faustýny v Rovečném. 
 
 
 

 
Římskokatolická farnost Černovice u Boskovic, Černovice 7, 679 75 

tel.: 732 701 350 , email: cernovice@dieceze.cz , web: https://farnostcernovice.cz/ . 
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