
 

 PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 
14. 4. 2019 
6. neděle 

postní 
 

Květná 
neděle 

7.40 
 

9.30 
10.20 
11.00 
14.00 

Olešnice – na poděkování za 40 let života, s prosbou o Boží 
ochranu a požehnání 
Rovečné – mše svatá 
Černovice – křížová cesta 
Černovice – za farníky 
Olešnice – křížová cesta (Vedou ji školáci.) 

 15. 4. 2019 
pondělí 

 
7.00 

Pondělí Svatého týdne 
Olešnice – za ochranu a Boží pomoc pro děti a vnoučata 

16. 4. 2019 
úterý  Úterý Svatého týdne 

 

 17. 4. 2019 
středa 

 
17.00 
17.50 
18.30 

Středa Svatého týdne 
Vír – mše svatá 
Olešnice – křížová cesta 
Olešnice – za Josefa Kadlece a dvoje rodiče 

 18. 4. 2019 
ZELENÝ 

ČTVRTEK 

 
17.00 
18.00 
19.00 

Památka Večeře Páně 
Rovečné – za živé a † dobrodince farností 
Černovice – za rodinu Šafářovu a Křenkovu 
Olešnice – na poděkování za dar kněžství  

 19. 4. 2019 
VELKÝ 
PÁTEK 

 
15.00 
17.00 
17.00 
17.00 

Památka umučení Páně                        den přísného postu 
Olešnice – křížová cesta a korunka k Božímu milosrdenství 
Olešnice – velkopáteční obřady 
Rovečné – velkopáteční obřady 
Černovice – velkopáteční obřady 

 20. 4. 2019 
BÍLÁ 

SOBOTA 

 
20.30 
20.30 

Velikonoční vigilie 
Olešnice – za farníky  
Černovice – za rodiče Jílkovy, 2 syny, snachu, 2 zetě, 
rodiče Brackovy, syna, Josefa Kubíčka a rodiče 

21. 4. 2019 
NEDĚLE 

 
Boží hod 

velikonoční 

 
8.00 

 
9.30 
11.00 
14.00 
14.30 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
Olešnice – na poděkování za 40 let života, s prosbou o Boží 
ochranu a požehnání 
Rovečné – mše svatá 
Černovice – za živé a † dobrodince farností 
Olešnice – křest Julie Graciasové 
Olešnice – svátostné požehnání 

 

▪ Dnes 14.4. 2019 se na faře v Černovicích od 12.00 do 14.00 hodin uskuteční               
VELIKONOČNÍ JARMARK. K zakoupení budou jarní a velikonoční výrobky         
Výtěžek z prodeje bude použit na provoz fary. 
 

▪ Zítra v pondělí od 14.00 do 16.00 hodin zvu děti, ale i dospělé k               
velikonočnímu tvoření na faře. 
 

▪ Příští neděli si můžete přinést na mši svatou velikonoční pokrmy k 
požehnání. 
 



 

▪ Obřady Velikonočního třídení povede bohoslužby v Černovické farnosti 
novokněz Tomáš Marada, který je spirituál církevního domova mládeže 
Petrinum v Brně. 
 

▪ Velký pátek je dnem přísného postu, kdy jsou věřící od 14 do 60 let, kteří 
nejsou nemocní, vázáni půstem újmy, což znamená, že pouze jednou za den 
se smí najíst do sytosti nemasného pokrmu. 
 

▪ Přijměte pozvání našich biskupů na letošní Národní pochod pro život a            
rodinu, který proběhne v Praze v sobotu 27. dubna. Bliší informace na            
plakátku nebo na webu: https://hnutiprozivot.cz/ . 
 

▪ 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.  

 
 

Přeji požehnané prožití Svatého týdne.  
otec Tomáš 

 

 
 
 

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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