
 

 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 pátek nebude v Černovicích obvyklá prvopáteční bohoslužba slova. 
 
 
 
 
 

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

 

28. 2. 2021 
 2. neděle 

postní 

8.00 
9.30 
10.00 
10.30 
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 – křížová cesta  
Černovice – za Františka a Hedviku Pivoňkovy, snachu Marii 
a rodinu Douškovu 
Olešnice – křížová cesta s podáváním sv. přijímání 

1. 3. 2021 
pondělí 

7.00 Olešnice – za rodinu Konrádovu s prosbou o  Boží požehnání pro 
celou živou rodinu  

2. 3. 2021 
úterý  

 
  

3. 3. 2021 
středa  

16.00 
17.20 
18.00 

Vír – mše svatá  
Olešnice – křížová cesta 
Olešnice – za Alenu Sadílkovu, dvoje rodiče a živou i † přízeň 

4. 3. 2021 
čtvrtek  

17.30 
18.00 

Černovice – křížová cesta 
Černovice – za rodiče Brandnerovy, Boží požehnání a ochranu 
Panny Marie pro celou rodinu 

5. 3. 2021 
pátek 

15.00 
17.20 
18.00 

Olešnice – křížová cesta s podáváním sv. přijímání pro seniory 
Olešnice – křížová cesta pro děti                           1. pátek v měsíci 
Olešnice – za Josefu a Josefa Bílkovy, rodiče a sourozence 

6. 3. 2021 
sobota 

8.00 
8.30 

Olešnice – za rodiče Skřivánkovy a syna 
Černovice – bohoslužba slova                            1. sobota v měsíci 

7. 3. 2021 
 3. neděle 

postní 

8.00 
9.30 
10.00 
10.30 
11.00 
15.00 

Olešnice – za farníky  
Rovečné – mše svatá  
Černovice – bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání  
Černovice – křížová cesta  
Černovice – za Josefa a Helenu Kšicovy, živou i † rodinu 
Olešnice – křížová cesta s podáváním sv. přijímání 

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

