
 

 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. 
 

▪ Ve čtvrtek bude od 17.30 do 18.30 příležitost ke svátosti smíření. Zpovídat bude 
P. Miroslav Parajka z Boskovic. 
 

▪ Na farní tábor, který se bude konat od 22. do 31. 7. 2021, děti prosím přihlašujte 
do 14. 4. 2021 elektronicky přes tento odkaz: 
https://zmola.cz/katolik/index.php/2021/03/06/prihlaska-na-farni-tabor/ .  

 

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

21. 3. 2021 
 5. neděle 

postní 

8.00 
 

9.30 
10.00 
10.30 
11.00 

 
15.00 

Olešnice – za manžela Josefa, 2 rodiče, bratra, duše v očistci, děti  a 
vnoučata  
Rovečné – mše svatá  
Černovice – bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání 
Černovice – křížová cesta  
Černovice – za Františka a Růženu Lukešovy, jejich rodiče a rodinu 
Šimkovu 
 Olešnice – křížová cesta s podáváním sv. přijímání 

22. 3. 2021 
pondělí 

7.00 Olešnice – za živou a † rodinu Blahákovu a Vavříčkovu 
 

23. 3. 2021 
úterý  

 
  

24. 3. 2021 
středa  

16.00 
17.20 
18.00 

Vír – bohoslužba slova  
Olešnice – křížová cesta 
Olešnice – za rodiče Broklovy a živou rodinu 

25. 3. 2021 
čtvrtek  

 
8.00 
17.30 
18.00 

Slavnost Zvěstování Páně 
Olešnice – za † Miloše Felixe Kováře 
Černovice – křížová cesta  
Černovice – na poděkování Bohu a P. Marii s prosbou o další pomoc 

26. 3. 2021 
pátek 

17.20 
18.00 

Olešnice – křížová cesta (vedou ministranti)  
Olešnice – za Františka Kitnera a rodiče Kitnerovy a Královy  

27. 3. 2021 
sobota 

8.00 
 

Olešnice – za rodiče Jaroslava a Martu Hlouškovy, prarodiče, 
strejčka Pepíka a nemocnou tetičku 

28. 3. 2021 
Květná 
neděle 

8.00 
9.30 
10.00 
10.30 
11.00 

 
 

15.00 

Olešnice – za † Soňu Polešákovu a za † rodinu Veverkovu 
Rovečné – mše svatá  
Černovice – bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání  
Černovice – křížová cesta  
Černovice – za rodiče Ludmilu a Jiřího Kšicovy, syny Jiřího a 
Jaroslava, snachu Růženu, za rodiče Vlastimilu a Josefa Pospíšilovy 
a za Josefa Kršku  
 Olešnice – křížová cesta s podáváním sv. přijímání 

https://zmola.cz/katolik/index.php/2021/03/06/prihlaska-na-farni-tabor/
http://olesnice.katolik.cz/
https://farnostcernovice.cz/
mailto:cernovice@dieceze.cz

