
 

 PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 
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 

 25. 5. 2020 
pondělí 

 
7.00 

Památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve 
Olešnice – za † Marii Kadlecovou a rodiče 

26. 5. 2020 
úterý  

 
 

Památka sv. Filipa Neriho, kněze 
 

27. 5. 2020 
středa  

 
17.00 
18.00 
 

Památka sv. Augustina z Canterbury, biskupa 
Vír – mše svatá  
Olešnice – za rodiče Horáčkovy, jejich rodiče i sourozence a duše v 
očistci 

28. 5. 2020 
čtvrtek  

18.00 Černovice – na poděkování Bohu za dožitá léta s prosbou o 
požehnání pro živé rodiny 

29. 5. 2020 
pátek 

 
18.00 

Památka sv. Pavla VI., papeže 
Olešnice – za zemřelé - manželku, bratra, sestru, 2 rodiče a celou 
živou rodinu  

30. 5. 2020 
sobota 

 
11.00 
17.00 
19.00 

Památka sv. Zdislavy 
Černovice – křest Adama Sedláčka 
Vír – poutní mše svatá – za rodiny 
Olešnice – za živou a † rodinu Blahákovu a Vavříčkovu  

31. 5. 2020 
neděle 

 
8.00 
9.30 
11.00 

 
14.00 

Slavnost Seslání Ducha Svatého 
Olešnice – za rodiče Procházkovy, syna a živou rodinu  
Rovečné – mše svatá  
Černovice – za Ludmilu, Josefa a Františka Culkovy, Jana a Annu 
Leníkusovy 
Ústup – poutní mše svatá – za živé a † farníky z Ústupu 

 

▪ Při mši svaté je třeba stále dodržovat hygienické předpisy, což jsou rozestupy, 
roušky, přijímání pouze na ruku, používání dezinfekce. 
 

▪ Účast na bohoslužbách není stále povinná až do odvolání dispenzu. 
 

▪ Mše svaté lze sledovat skrze media třeba i prostřednictvím webové kamery v 
olešnickém kostele. 
 

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

▪ Děkuji mnohokrát všem, kdo jste se jakkoliv podíleli na realizaci čtvrteční 
rekolekce kněží boskovického děkanství na černovické faře. 
 
 
 
 

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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