
 

 PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 
22. 3. 2020 
4. neděle 

postní 
 – na poděkování za dožití 70 let, a za rodinu Šederlovu, Grimovu  

a † rodinu Veverkovu  

 23. 3. 2020 
pondělí 

– na poděkování za nový život 
 

24. 3. 2020 
úterý  

 
 

– za Jaroslavu a Josefa Sedlákovy, jejich rodiče a  Boží pomoc 
pro živé rodiny 

25. 3. 2020 
středa  

 
15.00 

 

Slavnost Zvěstování Páně 
Olešnice kostel sv. Mikuláše – pohřeb pana Jana Čuhela 
– za Marii Vojtovou, rodiče a sourozence 

26. 3. 2020 
čtvrtek  

 – na poděkování Bohu a Panně Marii, s prosbou o další pomoc 

27. 3. 2020 
pátek 

 – za † manžela, bratra a sestru  

28. 3. 2020 
sobota 

 
 – za děti, vnoučata a pravnoučata s prosbou o Boží požehnání  

29. 3. 2020 
5. neděle 

postní 
 – na poděkování za dožití 80 let života s prosbou o Boží ochranu 

pro vnuky a za celou živou i † rodinu 
 

 

▪ Z rozhodnutí otce biskupa brněnské diecéze jsou do odvolání všechny 
bohoslužby vyjma pohřbů zrušeny. 
 

▪ Dané úmysly mší svatých budou odslouženy soukromě. 
Úmysl daný v Černovicích na neděli bude odsloužen vždy v úterý až do odvolání.  
 

▪ Otec biskup nás prosí, abychom se spojili každý večer ve 20.00 hodin 
modlitbou svatého růžence.  
 

▪ V případě potřeby, například přijetí svátostí, kontaktujte faráře. 
 

▪ Přenosy mší svatých prostřednictvím Radia Proglas jsou vysílány v současné 
situaci až do odvolání každý všední den od 18.00 hodin. Každou neděli pak 
kromě pravidelné bohoslužby v 9.00 hodin i mimořádně od 19.30.  
 

 
 
 

 
 

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

 

https://www.proglas.cz/
http://olesnice.katolik.cz/
https://farnostcernovice.cz/
mailto:cernovice@dieceze.cz


Přímé přenosy bohoslužeb na programu Televize Noe       
od 22. do 29. března 2020 

Neděle 22. března 
10:30 Mše sv. z kaple Tv Noe - celebruje olomoucký arcibiskup 
Mons. Jan Graubner 
12:00 Polední modlitba s papežem Františkem 
18:00 Mše sv. z kaple Tv Noe - celebruje P. Petr Smolek 

Pondělí 23. března 
07:00 Mše sv. s papežem Františkem z kaple Domu svaté Marty 
12:00 Mše svatá z kaple Tv Noe 
18:00 Mše svatá z kaple Tv Noe 

Úterý 24. března 
07:00 Mše sv. s papežem Františkem z kaple Domu svaté Marty 
12:00 Mše svatá z kaple Tv Noe 
 

Středa 25. března 
07:00 Mše sv. s papežem Františkem z kaple Domu svaté Marty 
09:20 Přímý přenos generální audience papeže Františka 
12:00 Mše svatá z kaple Tv Noe 
18:00 Mše svatá z Vranova u Brna - celebruje pomocný biskup brněnský  
Mons. Pavel Konzbul 
20:00 Adorace 
 

Čtvrtek 26. března 
07:00 Mše sv. s papežem Františkem z kaple Domu svaté Marty 
12:00 Mše svatá z kaple Tv Noe 
 

Pátek 27. března 
07:00 Mše sv. s papežem Františkem z kaple Domu svaté Marty 
12:00 Mše svatá z kaple Tv Noe / 18:00 Mše svatá z kaple Tv Noe 

Sobota 28. března 
18:00 Mše svatá z kaple Telepace v Ostravě s texty 5. neděle postní 

Neděle 29. března  

10:30 Mše svatá z kaple Telepace v Ostravě s texty 5. neděle postní 
12:00 Polední modlitba s papežem Františkem 
18:00 Mše svatá z kaple Tv Noe   

 

http://www.tvnoe.cz/

