
 

 PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 

 

▪ Z důvodů epidemiologických nařízení může být na bohoslužbách obsazeno 
pouze 10 % míst k sezení, což je v Černovicích 12 míst. Proto prosím, aby na 
bohoslužby přicházeli ti, kteří mají ten den mši svatou. 
 

▪ V neděli můžete přijít na křížovou cestu, a nebo během půl hodiny přede mší 
svatou pro sv. přijímání. 
 

▪ Ve středu začíná svatopostní doba. Její prožívání má být spojeno s kajícností, 
jejímiž prostředky jsou modlitba, půst a almužna. Popeleční středa jako první 
den svatopostní doby je dnem přísného postu. Věřící mezi 14. a 60. rokem života 
jsou vázáni postem újmy, což znamená najíst se dosyta pouze jednou za den. 
Ostatní zachovávají jen půst od masa teplokrevných zvířat. 
 

▪ Popelec se bude v Černovicích udělovat ve čtvrtek a v neděli při mši svaté. 
 

▪ K postní almužně lze využít postničky, které jsou k dispozici v sakristii. 
 

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

 

14. 2. 2021 
 6. neděle 
v mezidobí 

8.00 
 

9.30 
10.00 
11.00 

Olešnice – na poděkování Pánu Bohu a P. Marii za šťastné prožití 
60 let společného života s prosbou o další ochranu pro celou rodinu  
Rovečné – mše svatá  
Černovice – bohoslužba slova  
Černovice – za farníky 

15. 2. 2021 
pondělí 

 
7.00 

Památka bl. Bedřicha Bachsteina a druhů, mučedníků 
Olešnice – za sestru, živou rodinu a duše v očistci  

16. 2. 2021 
úterý  

 
  

17. 2. 2021 
středa  

 
16.00 
18.00 

Popeleční středa                                              den přísného postu 
Vír – mše svatá  
Olešnice – za Jaroslava Kintra a duše v očistci 

18. 2. 2021 
čtvrtek  

18.00 Černovice – na poděkování za 80 let života, živou i † rodinu 
Kučerovu a Tesařovu 

19. 2. 2021 
pátek 

 
18.00 

Olešnice – křížová cesta s podáváním sv. přijímání 
Olešnice – a † Jarmilu a Josefa Novotné, s prosbou o Boží ochranu 
pro rodinu 

20. 2. 2021 
sobota 

8.00 
 

Olešnice – za Františka Janču, rodiče a rodiče Hlaváčkovy 
 

21. 2. 2021 
 1. neděle 

postní 

8.00 
 

9.30 
10.00 
11.00 
15.00 

Olešnice – za † Marii Novotnou, manžela, bratra a rodiče 
Herníkovy  
Rovečné – mše svatá 
Černovice – křížová cesta s podáváním sv. přijímání 
Černovice – za rodinu Švancarovu, Odehnalovu a Jiřího Haluzu 
Olešnice – křížová cesta s podáváním sv. přijímání 

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

