
 

 PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 

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 

 11. 5. 2020 
pondělí 

7.00 Olešnice – na poděkování za 45 let společného života, živou rodinu 
a duše v očistci 

12. 5. 2020 
úterý   Památka sv. Pankráce, mučedníka 

 

13. 5. 2020 
středa  

 
17.00 
18.00 

Památka Panny Marie Fatimské 
Vír – mše svatá  
Olešnice – za Jaroslava Ševčíka a rodinu  

14. 5. 2020 
čtvrtek  

 
18.00 

Svátek sv. Matěje, apoštola 
Černovice – za Marii a Ludmilu Kšicovy 

15. 5. 2020 
pátek 

18.00 Olešnice – za Josefa Beneše a zetě s prosbou o Boží ochranu pro 
celou rodinu  

16. 5. 2020 
sobota 

 
18.00 

Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka 
Olešnice – živou a † rodinu Štarhovu a Kolářovu  

17. 5. 2020 
6. neděle 

velikonoční 

8.00 
9.30 
11.00 

Olešnice – za Jaroslava a Antonii Kadlovy 
Rovečné – mše svatá  
Černovice – za farníky 

 

▪ Mše svaté se mohou od pondělí 11. 5. 2020 již slavit v počtu 100 osob. Stále však 
platí dispens od osobní účasti na nedělních bohoslužbách v kostele. 
 
 

▪ 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 . 
 
▪ Prosím rodiče dětí, které mají letos přistoupit k 1. svatému přijímání, které bude 
v náhradním termínu o černovické pouti 28. 6. 2020 v 11.00 hodin, aby přišli tento 
čtvrtek v 18.00 na mši svatou a na následnou domluvu.  
 

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

▪ Prosím ty, kteří si na dobu postní vzali postničky, aby je donesli nejpozději příští 
neděli do sakristie.  
 
 
 
 
 

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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