
 

 PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 

24. 3. 2019 
3. neděle 

postní 

8.00 
 

9.30 
10.20 
11.00 

 
15.00 

Olešnice – za Libora Štěrbu a Boží požehnání pro děti 
i vnoučata 
Rovečné – mše svatá 
Černovice – křížová cesta 
Černovice – za Jaroslavu a Josefa Sedlákovy, jejich rodiče 
a Boží pomoc a ochranu P. Marie pro živou rodinu 
Olešnice – křížová cesta (Vedou ji muži.) 

 25. 3. 2019 
pondělí 

 
14.30 
17.30 

Slavnost Zvěstování Páně                       doporučený svátek 
Černovice – mše svatá 
Olešnice – za † rodiče Palinkovy, Peterkovy a živou rodinu  

26. 3. 2019 
úterý 

 
18.00 

 
Hodonín – mše svatá 

 27. 3. 2019 
středa 

16.00 
16.50 
17.30 

Vír – mše svatá 
Olešnice – křížová cesta 
Olešnice – za dvoje † rodiče a duše v očistci  

 28. 3. 2019 
čtvrtek 

17.20 
18.00 

Černovice – křížová cesta 
Černovice – na poděkování Bohu a P. Marii s prosbou o další 
pomoc 

 29. 3. 2019 
pátek 

16.50 
17.30 

Olešnice – křížová cesta (Vedou ji děti.) 
Olešnice – za rodinu Janovu a děti 

 30. 3. 2019 
sobota 

8.00 
 

Olešnice – za † tatínka jaroslava Cvečka k nedožitým 100. 
narozeninám a živou i † rodinu  

31. 3. 2019 
4. neděle 

postní 

8.00 
 

9.30 
10.20 
11.00 

 
15.00 

Olešnice – na poděkování za 40 let života, s prosbou o Boží 
požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu 
Rovečné – mše svatá 
Černovice – křížová cesta 
Černovice – za rodinu Pešovu, Kučerovu a ochranu pro živé 
rodiny 
Olešnice – křížová cesta (Vedou ji rodiny.) 

 

▪ Pozor na změnu času, kvůli které budeme příští neděli vstávat o hodinu dříve. 
 

▪ Farní tábor se letos bude konat v termínu od 25.7. do 4.8. 2019 v Rakoveckém                
údolí u Bukovinky. Přihlášky pro školní děti jsou v sakristii. Prosím, abyste mi             
je odevzdali nejpozději do 21.4. 2019.  
 

▪ Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže, které            
proběhne v sobotu 13.4.2019 od 9 hodin v Brně na Petrově. Podrobnosti jsou             
na webu http://brno.signaly.cz/ . Prosím ty, kteří chtějí na setkání jet společně            
autobusem, aby se mi přihlásili nejpozději do 8.4.2019. 

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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