
 PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 

28. 4. 2019
2. neděle

velikonoční 

8.00 

9.30 
11.00 
14.00 
15.00 

Neděle Božího milosrdenství 
Olešnice – za Jaroslava Kadlu a manželku 
Rovečné – mše svatá 
Černovice – za rodinu Kadlecovu, Plíhalovu, Markovu, duše v 
očistci a Boží pomoc do dalších dní 
Olešnice – křest Kateřiny a Emy Polákových 
Olešnice – žehnání polí 

29. 4. 2019
pondělí 7.00 

Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve 
Olešnice – za Františka a Ludmilu Cvrkalov 

30. 4. 2019
úterý

Památka sv. Zikmunda, mučedníka 

1. 5. 2019
středa

17.00 
17.45 
18.30 

Památka sv. Josefa, dělníka 
Vír – mše svatá 
Olešnice – májová pobožnost (růženec a litanie k Panně Marii) 
Olešnice – za rodinu Pochopovu 

2. 5. 2019
Čtvrtek

9.30 
17.20 
18.00 

Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve  
Olešnice - chráněné bydlení – mše svatá 
Černovice – májová pobožnost (růženec a litanie k P. Marii) 
Černovice – za Františka a Antonii Koktavých, sestry, rodinu 
Glosrovu a Boží pomoc a ochranu pro živé rodiny 

3. 5. 2019
pátek

18.00 
17.45 
18.30 

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů             1. pátek v měsíci
Černovice – bohoslužba slova 
Olešnice – májová pobožnost (růženec a litanie k Panně Marii) 
Olešnice – za Josefa Beneše, zetě, rodiče a sourozence 
(Po mši sv. následuje Nikodémova noc do 20.30) 

4. 5. 2019
sobota

8.00 
8.30 

Olešnice – za živé a † z rodiny Kolářovy, Štarhovy a Wernerovy 
Černovice – bohoslužba slova                      1. sobota v měsíci 

5. 5. 2019
3. neděle

velikonoční 

8.00 
9.30 
11.00 

17.00 
14.00 

Olešnice – ke cti sv. Floriána a za živé i † hasiče 
Rovečné – mše svatá 
Černovice – za Stanislava Musila, rodiče Musilovy, Pivoňkovy, 
živou a † rodinu 
Černovice – májová pobožnost a žehnání polí 
Olešnice – májová pobožnost 

▪ Příští neděli v 17.00 hodin půjdeme požehnat polím a budeme se modlit za 
příznivé počasí pro letošní úrodu.
▪ O státním svátku 8. 5. 2019 jsme zváni na společnou pouť boskovického 
děkanství do Vřesic. Při této pouti si připomeneme bl. �P. Engelmara Unzeitiga, �
který také určitý čas žil právě ve Vřesicích. Ve 14:00 bude u vřesické kapličky 
poutní mše svatá a od 15:30 divadelní představení o životě bl. Engelmara 
Unzeitiga na místním výletišti. Doprava bude individuální, a z Olešnice 
půjdeme také pěšky.

https://www.dekanstvi.com/kalendar-akci


▪ Ve čtvrtek 9. 5. 2019 pojedeme na poutní zájezd do Vranova nad Dyjí a               
Bohutic. Ve Vranově budeme slavit mši svatou s P. Markem Dundou, půjdeme            
na oběd a navštívíme zde zámek. Při zpáteční cestě se zastavíme v Bohuticích             
na expozici zdejší křížové cesty. Odjezd bude v 7.30 z Olešnice a v 7.50 z               
Černovic. Cena zájezdu je 300,- Kč bez oběda. Návrat asi v 19.00 hodin. 
 

 
 

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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