
 

 PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 

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 

 1. 6. 2020 
pondělí 

 
7.00 

Památka Panny Marie, Matky církve 
Olešnice – za † prarodiče Žílovy a Kozlovy a † Josefa Havelku 

2. 6. 2020 
úterý  

 
 

Památka sv. Marcelina a Petra, mučedníků 
Kněževes – mše svatá  

3. 6. 2020 
středa  

 
17.00 
18.00 

Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 
Vír – mše svatá  
Olešnice – za dceru a celou rodinu s prosbou o požehnání 

4. 6. 2020 
čtvrtek  

 
18.00 

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 
Černovice – za kněze 

5. 6. 2020 
pátek 

 
18.00 

Památka sv. Boniface, biskupa a mučedníka 
Olešnice – za Boženu Šafaříkovu a celou živou i † rodinu  

6. 6. 2020 
sobota 

 
18.00 

Památka sv. Norberta, biskupa 
Olešnice – za tragicky zesnulou  

7. 6. 2020 
neděle 

Slavnost 
Nejsvětější 

Trojice 

8.00 
9.30 
11.00 

 
15.00 

Olešnice – za sourozence 
Rovečné – mše svatá  
Tasovice – poutní mše svatá – za živé a † farníky z Tasovic, rodiče 
Fadrných, Josefa   a Ludmilu Zhořovy a přízeň 
Lhota u Olešnice – poutní mše svatá – za živé a † farníky ze Lhoty 

 

▪ Příští neděli bude poutní mše svatá v Tasovicích u kapličky. Procesí z Černovic 
bude vycházet v 10.15 od kostela. 
 

▪ Účast na bohoslužbách není stále povinná až do odvolání dispenzu, proto lze 
mše svaté sledovat skrze media třeba i prostřednictvím webové kamery v 
olešnickém kostele. 
 

 ▪ Oblastní charita Blansko pořádá 10. 6. 2020 sbírku trvanlivých potravin, dětského 
oblečení a dětské drogerie. Z potravin budou rádi za trvanlivé potraviny jako jsou 
piškoty, konzervy, těstoviny, luštěniny, olej, rýže, mléko, čaje, kompoty, granko, 
dětské výživy, mouky, cukr a další. Sbírka bude probíhat také v Olešnici. Pokud 
byste chtěli něco věnovat je možné přinést věci už tento čtvrtek 4. 6. do kostela a 
já je odvezu do Olešnice. 
 

▪ NDB vypsalo nový termín opery Bohuslava Martinů “Řecké pašije”. Pokud někdo 
z těch, kdo byli původně přihlášeni, nemá zájem, budou mu vráceny peníze. 
Představení bude 20. 10. 2020 od 19.00 hodin v Janáčkově divadle v Brně. Přihlásit 
nebo odhlásit se můžete u paní Aničky Proksové. 
 

Římskokatolická farnost Černovice u Boskovic, Černovice 7, 679 75 
tel.: 732 701 350, web: https://farnostcernovice.cz/ , e-mail: cernovice@dieceze.cz 
 

http://olesnice.katolik.cz/
https://farnostcernovice.cz/
mailto:cernovice@dieceze.cz

