PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE
7. 4. 2019
5. neděle
postní
8. 4. 2019
pondělí

8.00
9.30
10.20
11.00
15.00

Olešnice–za farníky
Rovečné– mše svatá
Černovice – křížová cesta
Černovice –za rodinu Markovu, Nedomovu a Fouskovu
Olešnice– křížová cesta (Vedou ji ministranti.)

7.00 Olešnice–za oběti a strůjce olešnického procesu

9. 4. 2019
úterý
17.00 Vír– mše svatá
10. 4. 2019
17.50 Olešnice– křížová cesta
středa
18.30 Olešnice– za obrácení hříšníků a za dar víry
11. 4. 2019 17.20 Černovice – křížová cesta
čtvrtek
18.00 Černovice –za rodinu Ostrých, Kšicovu a duše v očistci
17.50 Olešnice– křížová cesta
12. 4. 2019
18.30 Olešnice– n
 a poděkování za 85 a 55 roků života a Boží
pátek
ochranu pro celou rodinu
13. 4. 2019
sobota

8.00 Olešnice– za 55 let společného života s prosbou o Boží
ochranu pro celou rodinu
17.00 Rovečné – pobožnost ke sv. Faustyně u jejich ostatků

14. 4. 2019
6. neděle
postní
Květná
neděle

7.40 Olešnice–na poděkování za 40 let života, s prosbou o Boží
ochranu a požehnání
9.30 Rovečné– mše svatá
10.20 Černovice – křížová cesta
11.00 Černovice –za farníky
15.00 Olešnice– křížová cesta (Vedou ji školáci.)

▪ Dnes v neděli 7.4.2019 v 16.00 hodin bude na olešnické faře promítání divadelní
inscenace olešnického procesu z roku 1953 pod názvem “Olešnické memento”.
Toto představení provedli pražští studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy
a bylo součástí XIII. ročníku mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí,
pro paměť národa - Mene Tekel.
▪ Tento čtvrtek se bude v Černovicích na faře od 17.00 do 19.00 hodin zpovídat
před Velikonocemi.
▪ Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže, které
proběhne v sobotu 13.4.2019 od 9 hodin v Brně na Petrově. Podrobnosti jsou
na webu 
http://brno.signaly.cz/ . Prosím ty, kteří chtějí na setkání jet společně
autobusem, aby se mi během dneška přihlásili.
▪ V neděli 14.4. 2019 se na faře v Černovicích od 12.00 do 14.00 hodin
uskuteční VELIKONOČNÍ JARMARK. K zakoupení budou jarní a velikonoční
výrobky Výtěžek z prodeje bude použit na provoz fary.

▪ Přijměte pozvání našich biskupů na letošní Národní pochod pro život a
rodinu, který proběhne v Praze v sobotu 27. dubna. Bliší informace na
plakátku nebo na webu: https://hnutiprozivot.cz/.
▪ Farní tábor se letos bude konat v termínu od 25.7. do 4.8. 2019 v Rakoveckém
údolí u Bukovinky. Přihlášky pro školní děti jsou v sakristii. Prosím, abyste mi
je odevzdali nejpozději do 21.4. 2019.
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Římskokatolická farnost Černovice u Boskovic, Černovice 7, 679 75
tel.: 732 701 350 , email: cernovice@dieceze.cz, web:https://farnostcernovice.cz/.

