
 

 PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 
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 

 8. 6. 2020 
pondělí 

7.00 Olešnice – za živou a † rodinu Šafaříkovu a duše v očistci 
 

9. 6. 2020 
úterý  

 
 

Památka sv. Efréma, jáhna a učitele církve 
 

10. 6. 2020 
středa  

17.00 
18.00 

Vír – bohoslužba slova 
Olešnice – za manžela, rodiče Tichých a duše v očistci 

11. 6. 2020 
čtvrtek  

 
18.00 

 
Černovice – za Bohumilu Štarhovou a živou i † rodinu 

12. 6. 2020 
pátek 

12.00 
18.00 

Černovice – pohřeb paní Anny Francové 
Olešnice – za tatínka a celou živou rodinu  

13. 6. 2020 
sobota 

 
8.00 
11.00 
18.00 

 
18.00 

Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve 
Olešnice – za † rodiče Elišku a Josefa Strakovy 
Olešnice – křest Antonie Havlové 
Černovice – za rodiče Humpolíčkovy, syna Jaromíra a snachu 
Jindru - po mši svaté průvod Božího Těla 
Rovečné – pobožnost ke sv. Faustyně  

14. 6. 2020 
11. neděle  
v mezidobí 

 
8.00 
10.30 

Slavnost Těla a Krve Páně 
Olešnice – za Josefa Horáčka - po mši svaté průvod Božího Těla 
Rovečné – poutní mše svatá - po mši svaté průvod Božího Těla 

 

 

▪ Příští sobotu bude v Černovicích mše svatá s nedělní platností v 18.00 hodin. Po 
mši svaté bude průvod Božího Těla, proto prosím maminky nebo babičky, aby 
vypravily družičky s květinami.  
 

 ▪ Nedělní bohoslužby lze sledovat i nadále přes webovou kameru z olešnického 
kostela, dokud nebude zrušen dispens od osobní účasti na nedělní mši svaté. 
Bohoslužby přes týden již přenášeny nebudou. 

 

▪ 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 nejpozději ve čtvrtek 11. 6. 2020. 
 

▪ O černovické pouti 28. 6. 2020 bude sbírka určená na potřeby farnosti. Připravuje 
se restaurování oltáře, rekonstrukce komína na faře a snad i výměna oken v 
kostele.  
 

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

