
 

 PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 
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 

 13. 4. 2020 
pondělí 

 
8.00 

Pondělí v oktávu velikonočním 
– za Františka a Ludmilu Cvrkalovy 

14. 4. 2020 
úterý  

 
 

Úterý v oktávu velikonočním 
– za Františka a Oldřišku Jílkovy, 2 syny a za nemocné 

15. 4. 2020 
středa  

 
18.00 

Středa v oktávu velikonočním 
– za P. Aloise Cvečka a sourozence 

16. 4. 2020 
čtvrtek  

 
 

Čtvrtek v oktávu velikonočním 
– za Antonína Musila, rodiče Musilovy a Jílkovy, živé a † z rodiny 

17. 4. 2020 
pátek 

 
18.00 

Pátek v oktávu velikonočním 
– na poděkování za 70 let kněžství P. Josefa Marečka a za † P. 
Tomáše Prnku   

18. 4. 2020 
sobota 

 
8.00 

Sobota v oktávu velikonočním 
– za † Hedviku Nedělovou a živou i † rodinu 

19. 4. 2020 
2. neděle 

velikonoční 

 
8.30 

 
 

Neděle Božího milosrdenství 
– za oběti a strůjce olešnického procesu z roku 1953 
– za farníky 
žehnání polí v Černovicích 

 

 

▪ 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  
 

▪ Farní kostely jsou přes den otevřený po mříž k soukromé tiché modlitbě. 
 

▪ Svátost smíření je možné přijmout po individuální domluvě. 
 

▪ Příští neděli se budu od 15.00 hodin soukromě modlit za příznivé počasí a hojnou 
úrodu a následně požehnám pole v Černovicích, jak bylo plánováno. 
Prosím, abyste se ke mně doma v 15.00 hodin připojili modlitbou korunky k Božímu 
milosrdenství a slavného růžence. 
 

▪ Na webových stránkách farnosti naleznete pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k 
Velikonocům. 
 

Přeji vám Bohem milovaní a moji milí farníci  
požehnaný čas v naději a radosti Velikonoc. 

V modlitbě otec Tomáš   
 

 

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