
 

 PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 

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) 

 9. 3. 2020 
pondělí 

7.00 Olešnice – na poděkování za dar života a za rodinu 
 

10. 3. 2020 
úterý  

 
18.00 

 
Kněževes – mše svatá 

11. 3. 2020 
středa  

16.00 
16.50 
17.30 

 

Vír – bohoslužba slova  
Olešnice – pobožnost křížové cesty  
Olešnice – na poděkování za dar 80 roků života s prosbou o Boží 
ochranu pro celou rodinu 

12. 3. 2020 
čtvrtek  

17.20 
18.00 

Černovice – pobožnost křížové cesty 
Černovice – za Františka Ostrého, rodiče a zemřelé z rodiny 

13. 3. 2020 
pátek 

15.00 
16.50 
17.30 

Olešnice – pohřeb paní Hedviky Nedělové 
Olešnice – pobožnost křížové cesty (vede misijní klubko) 
Olešnice – za rodiče Krupařovy, syna a živou rodinu  

14. 3. 2020 
sobota 

8.00 
 

17.00 

Olešnice – na poděkování za dar kněžství P. Josefa Valeriána, P. 
Jaroslava Pivody a Vladimíra Petrů 
Rovečné – pobožnost ke sv. Faustyně  

15. 3. 2020 
3. neděle 

postní 

8.00 
9.30 
10.20 
11.00 
14.30 

Olešnice – za † manžela Josefa, 2 rodiče, bratra a živou rodinu  
Rovečné – mše svatá  
Černovice – pobožnost křížové cesty 
Černovice –  za rodiče Bočkovy a dceru 
Olešnice – pobožnost křížové cesty (vedou ji muži) 

 

▪ 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. 
 

▪ Přijměte pozvání na celonoční pěší pouť ze Svatého Kopečku u Olomouce na 
Svatý Hostýn. 23. ročník se koná z 27. na 28. 3. 2020. Odjezd ze Sulíkova bude v 
pátek 27.3. v 15.45 a návrat dopoledne 28. 3. Zájemci ať se hlásí na e-mailu: 
michal.polenda@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 736 529 286.  
 

V sobotu před Květnou nedělí 4. 4. 2020 jsou mladí zváni do Brna od otce biskupa 
Vojtěcha Cikrleho na společné setkání. Kdo chce jet, nechť se přihlásí u faráře do 
16. 3. Bližší info o setkání je na http://mladez.biskupstvi.cz/dsm .  

 
 

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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