
 

 PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 

1. 3. 2020 
1. neděle 

postní 

8.00 
9.30 
10.20 
11.00 
14.00 
14.30 

Olešnice – za farníky 
Rovečné – mše svatá  
Černovice – pobožnost křížové cesty 
Černovice –  za Josefa a Helenu Kšicovy, živou a † rodinu 
Olešnice – křest Kristiána Kozánka 
Olešnice – pobožnost křížové cesty (vedou ji ženy) 

 2. 3. 2020 
pondělí 

7.00 Olešnice – za Jindřicha Musila, rodiče sourozence a duše v očistci 
 

3. 3. 2020 
úterý    

 

4. 3. 2020 
středa  

16.00 
16.50 
17.30 

 

Vír – mše svatá 
Olešnice – pobožnost křížové cesty  
Olešnice – na poděkování za dar kněžství P. Františka Štauda  
a P. Josefa Benáčka 

5. 3. 2020 
čtvrtek  

9.30 
17.20 
18.00 

Olešnice - Dům s pečovatelskou službou – mše svatá 
Černovice – pobožnost křížové cesty 
Černovice – za rodiče Brandnerovy, Boží požehnání a ochranu 
Panny Marie pro celou rodinu 

6. 3. 2020 
pátek 

16.45 
17.30 
18.00 

Olešnice – pobožnost křížové cesty (vede 8. a 9. třída ) 
Olešnice – za † Josefu a Josefa Bílkovy, rodiče a sourozence 
Černovice – bohoslužba slova                             1. pátek v měsíci 

7. 3. 2020 
sobota 

8.00 
8.30 

Olešnice – za † rodiče Marii a Bohuslava Sedláka a duše v očistci 
Černovice – bohoslužba slova                          1. sobota v měsíci 

8. 3. 2020 
2. neděle 

postní 

8.00 
9.30 
10.20 
11.00 
14.30 

Olešnice – za Alžbětu Neumannovu a duše v očistci 
Rovečné – mše svatá  
Černovice – pobožnost křížové cesty 
Černovice –  za farníky 
Olešnice – pobožnost křížové cesty (vedou ji senioři) 

 

▪ K postní almužně lze využít postničky od Charity, které jsou k dispozici vzadu 
na stolečku s tiskovinami.  
 

▪ Děkanství boskovické vás zve k účasti na postní duchovní obnově, která 
proběhne v sobotu 21. 3. 2020 v Boskovicích. Povede ji P. Marcel Javora. 
Podrobnosti naleznete na plakátku ve vývěsce. 
 

▪ Prosím mládež naší farnosti (ve věku 12 až 18 let), aby se pod vedením garanta 
(Lenky Kaldové), přihlásila do 22. 3. 2020, na 4. ročník děkanátního setkání 
mládeže “Farnosti bez hranic”, které se uskuteční  23. 5. 2020 v Kunštátu. 
 
 
 
 

 

Římskokatolická farnost Černovice u Boskovic, Černovice 7, 679 75 
tel.: 732 701 350, web: https://farnostcernovice.cz/ , email: cernovice@dieceze.cz 
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