
 

 PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 
19. 4. 2020 
2. neděle 

velikonoční 

 
8.30 
 

Neděle Božího milosrdenství 
– za oběti a strůjce olešnického procesu z roku 1953 
– za farníky 

 20. 4. 2020 
pondělí 

 
7.00 

 
– za dvoje † rodiče a duše v očistci 

21. 4. 2020 
úterý  

 
 

Památka sv. Anselma, biskupa a učitele církve 
– za živou a † rodinu Ostrých, Kšicovu, Pospíšilovu a Josefa Kršku 

22. 4. 2020 
středa  

 
18.00 

 
– za děti a vnoučata 

23. 4. 2020 
čtvrtek  

 
 

Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka 
– za rodinu Nedomovu, Šikulovu a Kolaříkovu 

24. 4. 2020 
pátek 

 
18.00 

Památka sv. Jiří, mučedníka 
– za Jaroslava Kadlece a dvoje rodiče  

25. 4. 2020 
sobota 

 
8.00 

Svátek sv. Marka, evangelisty 
– na poděkování za 60 roků života, s prosbou o Boží požehnání a 
dar víry pro rodinu 

26. 4. 2020 
3. neděle 

velikonoční 

8.30 
 

 

– na poděkování za 50 roků života, s prosbou o Boží ochranu pro 
celou živou rodinu 
– za farníky 

 
 

▪ Dnes 19. 4. se budu od 15.00 hodin soukromě modlit za příznivé počasí a hojnou 
úrodu, jak bylo dříve plánováno. Žehnání se ale uskuteční 10. 5., kdy se bude moci 
zúčastnit alespoň do 15 farníků. I přesto prosím, abyste se ke mně dnes připojili 
modlitbou korunky k Božímu milosrdenství a slavného růžence. 
 

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

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

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

▪ Svátost smíření je možné přijmout po individuální domluvě. 
 

▪ Příští neděli mělo být žehnání polí v Olešnici, ale uskuteční se o týden později, 
aby se mohlo účastnit alespoň pár farníků. 
 

▪ Z rozhodnutí Vlády ČR se budou moci konat bohoslužby za účasti omezeného 
počtu lidí. Od 27. 4. to bude účast nejvýše 15 osob, od 11. 5. by to mohlo být 30 
osob a od 25. 5. maximálně 50 osob. Úplný konec omezení by měl nastat od 8. 6. 
 

▪ Od 27. 4. proto bude možná účast rodiny, která má daný úmysl mše svaté. 
 
 

 
 

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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