
 

 PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 
26. 4. 2020 
3. neděle 

velikonoční 

8.30 
 

 

– na poděkování za 50 roků života, s prosbou o Boží ochranu pro 
celou živou rodinu 
– za rodinu Plíhalovu, Kadlecovu, Markovu, duše v očistci a Boží 
pomoc do dalších dní 

 27. 4. 2020 
pondělí 

7.00 Olešnice – bohoslužba slova   
(za † učitelku Marii Višinkovou a příbuzné) 

28. 4. 2020 
úterý  

 
 

Památka sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze 
– za živou a † rodinu Ostrých, Kšicovu, Pospíšilovu a Josefa Kršku 

29. 4. 2020 
středa  

17.00 
18.00 

Svátek sv. Kateřiny Sienské, učitelky církve a patronky Evropy 
Vír – bohoslužba slova  
Olešnice – bohoslužba slova  
(za živou † rodinu Sedláčkovu a Ondrovu) 

30. 4. 2020 
čtvrtek  

 
 

Památka sv. Zikmunda, mučedníka 
(za Josefa Jurnečku, rodiče a sestru) 

1. 5. 2020 
pátek 

 
8.30 
17.00 
18.00 

Památka sv. Josefa dělníka                                1. pátek v měsíci 
Černovice – bohoslužba slova 
Rovečné – bohoslužba slova 
Olešnice – bohoslužba slova (za † Josefa Kadlece a duše v očistci) 

2. 5. 2020 
sobota 

 
8.00 

 
8.30 

Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 
Olešnice – bohoslužba slova  
(na poděkování za 75 let života, a za živou i † rodinu) 
Černovice – bohoslužba slova                            1. sobota v měsíci 

3. 5. 2020 
4. neděle 

velikonoční 

8.00 
9.30 
11.00 

 
15.00 

Olešnice – za živé a † hasiče    den modliteb za duchovní povolání 
Rovečné – za farníky 
Černovice – za Stanislava Musila, rodiče Musilovy, Pivoňkovy, 
živou a † rodinu a za živé i † hasiče 
Olešnice – žehnání polí s prosbou za příznivé počasí a úrodu 

 

▪ Tento týden budu mít dovolenou, proto prosím abyste se v neodkladných 
záležitostech obraceli na pana jáhna Ladislava Kince. Kontakt mobil: 606 948 970, 
e-mail: kinc@biskupstvi.cz . 
 

▪ Mše svaté se již mohou omezeně konat za účasti 15 osob. Proto prosím, aby se 
jich v kostele účastnila zatím pouze rodina, která má daný úmysl mše svaté. 
 

▪ Mše svaté lze sledovat i na dále 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. 
 

▪ První svaté přijímání bude v náhradním termínu v Olešnici 21.6. v 11.00 hodin 
a v Černovicích o pouti 28.6.2020. 
 
 

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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