
 

 PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 
11. 10. 2020 
28. neděle 
v mezidobí 

8.00 
9.30 
11.00 

Olešnice – za Jozefu Dvořákovou a celou žijící i † rodinu  
Rovečné – mše svatá  
Černovice – za farníky 

 12. 10. 2020 
pondělí 

 
7.00 

Památka sv. Radima, biskupa 
Olešnice – za dobré vztahy v rodině 

13. 10. 2020 
úterý  

 
 

 
 

14. 10. 2020 
středa  

 
17.00 
18.00 

Památka sv. Kalista I., papeže a mučedníka 
Vír – mše svatá  
Olešnice – za dary Ducha Svatého pro rodinu  

15. 10. 2020 
čtvrtek  

 
18.00 

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve 
Černovice – za Františka a Oldřišku Jílkovy, 2 syny, za nemocné 
a na poděkování za dar života 

16. 10. 2020 
pátek 

 
18.00 

Památka sv. Hedviky, řeholnice 
Olešnice – za † Annu a Františka Bílkovy a živou rodinu  

17. 10. 2020 
sobota 

 
8.00 
11.30 

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka 
Olešnice – za živou i † rodinu a duše v očistci 
Olešnice – svatba Markéty Kohoutové a Romana Malacha 

18. 10. 2020 
29. neděle 
v mezidobí 

8.00 
9.30 
11.00 

Olešnice – za rodiče Sedlákovy a celou živou rodinu  
Rovečné – mše svatá  
Černovice – za rodinu Němcovu 

 

▪ Vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti 
na Usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 996 o přijetí krizového 
opatření, vydávám toto rozhodnutí: 
Protože s platností od 12. října 2020 je na bohoslužbě povolena účast 
maximálně  10 osob, uděluji až do odvolání věřícím v brněnské diecézi dispenz 
od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. 
U svateb a pohřbů je od pondělí 19. října 2020  povolena účast maximálně 30 
osob. Dále ruším společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání 
a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické 
církve na území brněnské diecéze, při nichž počet účastníků přesahuje 10 osob. 
Při této příležitosti sděluji, že plánovaná sbírka na Misijní neděli dne 18. října 
2020 se přesouvá na  termín, který bude stanoven později. 
V modlitbě provází a žehná biskup Vojtěch.  

▪ Opera “Řecké pašije” se ruší. Proto si ti, kdo zaplatili vstupenku, mohou 
peníze vyzvednou u paní Čadkové. 
 

▪ Na mši svatou může přijít vždy rodina, za kterou je sloužena intence. 
 

 

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/
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