
 

 PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 

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 

 4. 5. 2020 
pondělí 

 
7.00 

Památka sv. Floriána, mučedníka 
Olešnice – za manžela Františka, sestru a dvoje rodiče 

5. 5. 2020 
úterý  

 
18.00 

 
Kněževes – mše svatá  

6. 5. 2020 
středa  

 
17.00 
18.00 

Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 
Vír – mše svatá  
Olešnice – za † Josefa Vašíře, rodiče a celou živou rodinu  

7. 5. 2020 
čtvrtek  

18.00 Černovice – za Františka a Antonii Koktavých, sestry, rodinu 
Glosrovu a Boží ochranu pro živé rodiny 

8. 5. 2020 
pátek 

 
18.00 

Památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí 
Olešnice – za † Jarmilu Novotnou, rodiče, bratra a snachu  

9. 5. 2020 
sobota 

8.00 
18.00 

Olešnice – za Stanislava Kováře a Boží požehnání pro celou rodinu 
Rovečné – pobožnost ke sv. Faustyně 

10. 5. 2020 
5. neděle 

velikonoční 

8.00 
9.30 
11.00 

 
15.00 

Olešnice – za farníky 
Rovečné – mše svatá  
Černovice – za rodiče Jílkovy, 2 syny, snachu, 2 zetě, rodiče 
Brackovy, 2 syny, Josefa Kubíčka, rodiče a za nemocné 
Černovice – žehnání polí s prosbou za příznivé počasí a úrodu 

 

▪ Mše svaté se mohou do 11. 5. 2020 konat pouze za účasti 15 osob. Proto prosím, 
aby se jich v kostele účastnila zatím pouze rodina, která má daný úmysl mše svaté. 
Od 11. 5. 2020 bude mše svaté možné slavit v počtu 100 osob.  
Nadále platí dispens od osobní účasti na nedělních bohoslužbách v kostele a 
nabízí se sledování bohoslužeb prostřednictvím médií. 
 

▪ Mše svaté lze sledovat i nadále 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. 
 

▪ K přijetí svátosti smíření budu v Černovicích k dispozici jako obvykle 30 minut 
přede mší svatou ve čtvrtek. 
 
 
 

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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