
 

 PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 
17. 5. 2020 
6. neděle 

velikonoční 

8.00 
9.30 
11.00 

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

 18. 5. 2020 
pondělí 

 
7.00 

Památka sv. Jana I., papeže a mučedníka 
Olešnice – za Františka Koláře a celou živou rodinu 

19. 5. 2020 
úterý  

 
18.00 

 
Hodonín – mše svatá  

20. 5. 2020 
středa  

 
17.00 
18.00 

Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze 
Vír – mše svatá  
Olešnice – za manžele Laurenčíkovy a duše v očistci 

21. 5. 2020 
čtvrtek  

 
16.30 
18.00 

Slavnost Nanebevstoupení Páně 
Černovice – za Ilonu Křenkovou 
Olešnice – za děti a jejich rodiny 

22. 5. 2020 
pátek 

 
18.00 

Památka sv. Rity z Cascie, řeholnice  
Olešnice – za rodinu Pochopovu  

23. 5. 2020 
sobota 

 
18.00 

 
Olešnice – za P. Václava Marečka, sourozence a švagra  

24. 5. 2020 
7. neděle 

velikonoční 

8.00 
9.30 
11.00 

 

Olešnice – za živou a † rodinu Štarhovu a Kolářovu  
Rovečné – mše svatá  
Černovice – za Antonína a Františku Kaldovy, Zdeňka Malého 
a živé rodiny 

 
▪ Mše svaté se mohou 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 . 
 
▪ Na farní tábor, který se koná 23. 7. - 2. 8. 2020 v Rakoveckém údolí v Bukovince, 
je posledních pár volných míst. Proto je ještě možnost se do příští neděle, tedy 24. 
5., přihlásit. Přihlásit se lze na tomto odkaze: 
https://docs.google.com/forms/d/1fJzh1J-yE7BFZHoq-0CtYGN6Xj2Qx47qWyRHod
D_BYw/edit?ts=5e80c1c6 . 
 
▪ K přijetí svátosti smíření budu v Černovicích k dispozici jako obvykle 30 minut 
přede mší svatou ve čtvrtek. 
 
▪ Tento čtvrtek bude v Černovicích rekolekce kněží boskovického děkanátu. 
 
 
 
 
 

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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