
 

 PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 

19. 5. 2019 
5. neděle 

velikonoční 

8.00 
9.30 
11.00 

 
14.00 

Olešnice – za farníky  
Rovečné – mše svatá 
Černovice – za Ludmilu Culkovou, Jana a Annu Leníkusovy 
a Josefa Culka 
Olešnice – májová pobožnost (růženec a litanie k Panně Marii) 

 20. 5. 2019 
pondělí 

 
7.00 

Památka Klementa Marie Hofbauera, kněze 
Olešnice – za zdárný průběh operace 

21. 5. 2019 
úterý  

 
 

Svátek Výročí posvěcení brněnské katedrály 
 

 22. 5. 2019 
středa  

 
17.00 
17.45 
18.30 

Památka sv. Rity z Cascie, řeholnice 
Vír – mše svatá 
Olešnice – májová pobožnost (růženec a litanie k Panně Marii) 
Olešnice – na poděkování za dar kněžství kardinála Berana při 
50. výročí od jeho smrti 

 23. 5. 2019 
čtvrtek  

17.20 
18.00 

Černovice – májová pobožnost 
Černovice – za Ilonu Křenkovou 

 24. 5. 2019 
pátek 

17.45 
18.30 

Olešnice – májová pobožnost (růženec a litanie k Panně Marii) 
Olešnice – za nedožitých 90 let, rodinu a duše v očistci 

 25. 5. 2019 
sobota 

 
8.00 
14.00 

Památka sv. Marie Magdalény de Pazzi, panny 
Olešnice – za Marii Kadlecovou a rodiče 
Olešnice – svatba Evy Tůmové a Luboše Dvořáčka 

26. 5. 2019 
6. neděle 

velikonoční 

8.00 
9.30 
11.00 

 
14.00 

Olešnice – za 80 let života a za celou rodinu Moravcovu 
Rovečné – mše svatá 
Černovice – 1. svaté přijímání – za farníky a zvláště za děti 
přistupující k 1. svatému přijímání a jejich rodiny  
Olešnice – májová pobožnost (růženec a litanie k Panně Marii) 

 
 

▪ Děkuji vám všem, kteří jste se jakkoliv podíleli na realizaci čtvrtečního            
setkání kněží boskovického děkanství na černovické faře.  
 
▪ Ve čtvrtek od 17.30 bude 1. svatá zpověď dětí a jejich rodičů. Po mši svaté                
pak bude nácvik na 1. svaté přijímání. 
 
▪ Příští neděli bude v naší farnosti slavnost 1. svatého přijímání dětí. 
 
▪ Příští neděli bude při mši svaté sbírka na pomoc křesťanům v zemích 
Blízkého východu, kterou vyhlásily čeští a moravští biskupové. 

 
 

 
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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