
 

 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 bohoslužbu slova s podáváním svatého přijímání. 
 

▪ V kostele jsou k objednání publikace vztahující se ke sv. Josefovi a také je možné 
si zakoupit knížečku Postní doba od P. Piťhy. 
 

▪ V následujícím týdnu budu na exerciciích, proto prosím, abyste se v 
neodkladných záležitostech obraceli na pana jáhna Ladislava Kince. Kontakt je 
e-mail: kinc@biskupstvi.cz mobil: 606 948 970. 
 

▪ Ve čtvrtek bude mši svatou v Černovicích celebrovat P. Miroslav Parajka z 
Boskovic. Půl hodiny před mší svatou bude k dispozici ke svátosti smíření. 
 

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

 

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 – bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání 
Černovice – za rodinu Švancarovu, Odehnalovu a Jiřího Haluzu 
Olešnice – křížová cesta s podáváním sv. přijímání 

22. 2. 2021 
pondělí 

 
7.00 

Svátek Stolce svatého apoštola Petra 
Olešnice – bohoslužba slova           (za Aloise Šafaříka a manželku) 

23. 2. 2021 
úterý  

 
 

(na poděkování za 40 let společného života s prosbou o požehnání 
pro celou rodinu)  

24. 2. 2021 
středa  

16.00 
17.20 
18.00 

Vír – bohoslužba slova  
Olešnice – křížová cesta 
Olešnice – bohoslužba slova (za Viktora Šafaříka a živou i † rodinu) 

25. 2. 2021 
čtvrtek  

17.30 
18.00 

Černovice – křížová cesta 
Černovice – za Jaroslava Buše, živou i † rodinu Bušovu, Juračkovu 
a † Pavla Ostrého 

26. 2. 2021 
pátek 

15.00 
17.20 
18.00 

Olešnice – křížová cesta s podáváním sv. přijímání pro seniory 
Olešnice – křížová cesta pro děti 
Olešnice – za rodiče Horáčkovy, sourozence a jejich rodiče 

27. 2. 2021 
sobota 

8.00 
 

Olešnice – na úmysl dárce 
 

28. 2. 2021 
 2. neděle 

postní 

8.00 
9.30 
10.00 
11.00 

 
15.00 

Olešnice – za † rodiče Marii a Bohuslava Sedlákovy a duše v očistci 
Rovečné – mše svatá 
Černovice – bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání 
Černovice – za Františka a Hedviku Pivoňkovy, snachu Marii 
a rodinu Douškovu 
Olešnice – křížová cesta s podáváním sv. přijímání 
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