
 

 PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 
5. 4. 2020 
6. neděle 

postní 

 
8.30 

 

Květná neděle  
– za farníky  
– za rodinu Markovu, Nedomovu a Fouskovu 

 6. 4. 2020 
pondělí 

7.00 – za manžele Laurenčíkovy 
 

7. 4. 2020 
úterý  

 
 

 
– za nemocnou osobu 

8. 4. 2020 
středa  

17.30 
18.00 

křížová cesta 
– za obrácení syna i jeho rodiny a za duše v očistci 

9. 4. 2020 
Zelený 
čtvrtek  

 
 

18.00 

Památka Večeře Páně 
– za rodinu Šafářovu a Křenkovu 
– na poděkování za 50 let manželství a Boží ochranu 

10. 4. 2020 
Velký pátek 

 
17.00 

Památka umučení Páně                                 den přísného postu 
Velkopáteční obřady  

11. 4. 2020 
Bílá sobota 

 
20.00 

Velikonoční vigilie 
– za rodiče Jílkovy, 2 syny, snachu, 2 zetě, rodiče Brackovy,  
2 syny, Josefa Kubíčka, rodiče a za nemocné 

12. 4. 2020 
neděle 

Boží hod 
velikonoční 

 
8.30 

 
15.00 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
– za † rodiče i prarodiče a Boží ochranu pro rodinu 
– za farníky 
Svátostné požehnání 

 

 

▪ Bohoslužby jsou až do odvolání vyjma pohřbů slouženy bez účasti lidu. 
 

▪ Mše svaté, u kterých je uveden čas konání, lze sledovat živě prostřednictvím 
nově instalované kamery v olešnickém kostele. Přenos lze zhlédnout na odkaze: 
https://www.youtube.com/channel/UCI5RYbN6iMSAYvz_HmJ3x3w/live  
 

▪ Otec biskup nás prosí, abychom se o Květné neděli v 11.00 spojili v modlitbě 
Otče náš za zvuku zvonů, které budou na území celé brněnské diecéze vyzvánět v 
tuto hodinu. 
 

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

▪ Svatý otec papež František nás vybízí k časté modlitbě Otčenáš za odvrácení 
pandemie a za všechny umírající, nemocné i za všechny kdo se o ně starají. 
 
 
 
 

 
 

 

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

 

https://www.youtube.com/channel/UCI5RYbN6iMSAYvz_HmJ3x3w/live
http://olesnice.katolik.cz/
https://farnostcernovice.cz/
mailto:cernovice@dieceze.cz


PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA 
V DOBĚ PANDEMIE KORONAVIRU COVID-19 

Milé sestry, milí bratři, 

ještě před několika týdny by nikoho z nás nenapadlo, že budeme prožívat dobu mimořádných              
opatření bez možnosti běžného přijímání svátostí a budeme v kontaktu jen prostřednictvím            
obrazovek elektronických médií a telefonů. Přesto nás má i toto netradiční prožívání postní doby a               
velikonočních svátků úžeji spojit s Ježíšem Kristem, který za nás zemřel, abychom mohli být připojeni               
k jeho vítězství nad zlem a hříchem. Proto pro nás může být i tento čas se všemi nejistotami vnějších                   
okolností časem milostí a požehnání. 

Svůj život ani běh světa nemáme nikdy zcela ve svých rukou. 

Koronavirová doba ukazuje svět křehčí a zranitelnější víc, než jsme si doposud mysleli, a nikdo z nás                 
neví, jak dlouho ještě pandemie potrvá a jak se bude vyvíjet. Ani jak dlouho budeme žít ve svých                  
osobních i společných nejistotách a omezeních. Přinesla však už i něco velmi pozitivního – vlnu               
vzájemné solidarity a nejrůznější formy obětavé služby a pomoci druhým v nasazení lékařů,             
zdravotních sester, policistů, hasičů, charitních pracovníků, politiků i běžných občanů, kteří nezištně            
pracují a finančně přispívají pro dobro ostatních. Všem jim za to patří upřímné poděkování. 

Děkuji ale také vám, rodinám, že jste napříč generacemi přijali nouzová opatření a sdílíte tento čas                
mnohdy v malém izolovaném prostoru a ve specificky nastavených podmínkách se snažíte hledat             
nové cesty k sobě navzájem. Děkuji i vám, kteří tento čas prožíváte v osamocení, bez kontaktu s                 
ostatními, a s obavami očekáváte další vývoj. Děkuji za vaši trpělivost, naději a modlitby. 

Děkuji vám kněžím, jáhnům a duchovním společenstvím za modlitby, které jsou v tomto čase              
nesmírně důležité. 

Stará moudrost praví, že k tomu, aby se dílo dařilo, jsou potřeba trojí ruce. Jedny, které se za zdar                   
celého díla modlí, druhé, které pomáhají a slouží, a třetí, které tuto službu podporují penězi. Pro                
věřící brněnské diecéze jsem vyhlásil na úterý 17. března citelný půst a možnost almužny na dobrý                
účel. 

Nyní se obracím k širšímu společenství, ke všem lidem dobré vůle: Prosím, abychom se bez ohledu                
na vyznání a názorové postoje spojili v modlitbě jako děti jednoho Otce. 

Na Květnou neděli 5. dubna v 11 hodin, kdy budou po celé brněnské diecézi znít kostelní zvony, se                  
společně pomodleme Otče náš. Ať tato modlitba přispěje k vědomí, že k sobě přes nejrůznější rozdíly                
patříme. Zapomeňme na zlobu, svár, nenávist a všechna zklamání. Snažme se smířit a odpustit si               
navzájem a obraťme se k Bohu, který je i v těchto chvílích náš milující Otec. To bude nejlepší                  
přípravou na blížící se Velikonoce, na svátky smrti a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista. 

Letošní Velikonoce budou neobvyklé. Po stránce vnější zcela určitě. Jestli po stránce vnitřní, to              
záleží na každém z nás. 

Spolu s vámi se modlím a ze srdce vám všem žehnám. 

Váš biskup Vojtěch 

 

 



 

Přímé přenosy bohoslužeb na programu Televize Noe       
od 5. do 12. dubna 2020 

Neděle 5. dubna – Květná neděle  
11:00 Mše svatá s papežem Františkem ze Svatopetrského náměstí ve Vatikánu 
12:05 Polední modlitba s papežem Františkem 
18:00 Mše svatá z kostela sv. Václava v Ostravě 

Pondělí 6. dubna 
07:00 Mše sv. s papežem Františkem z kaple Domu svaté Marty 
12:05 Mše svatá z kaple Tv Noe 
18:00 Mše svatá z kaple Tv Noe, na závěr Korunka k Božímu milosrdenství 

Úterý 7. dubna 
07:00 Mše sv. s papežem Františkem z kaple Domu svaté Marty 
12:05 Mše svatá z kaple Tv Noe 
 

Středa 8. dubna  
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 kaple Tv Noe 
20.05 Adorace 
 

Čtvrtek 9. dubna – Zelený čtvrtek  
18:00 Mše svatá na památku Večeře Páně 
 

Pátek 10. dubna – Velký pátek 
15:00 Toufarova křížová cesta - záznam křížové cesty z festivalu Mene Tekel 
18:00 Mše svatá z Památka Umučení Páně z Vatikánské baziliky 
21:00 Křížová cesta s papežem Františkem z náměstí sv. Petra ve Vatikánu 
 

Sobota 11. dubna – Bílá sobota 
21:00 Velikonoční vigilie z Vatikánské baziliky 
 

Neděle 12. dubna – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně  
11:00 Mše svatá na s papežem Františkem z náměstí sv. Petra v Římě 
12:00 Požehnání Urbi et Orbi - požehnání a pozdrav papeže Františka 
18:00 Mše svatá na Boží hod velikonoční z kostela sv. Václava v Ostravě  

 

http://www.tvnoe.cz/

