
 

 PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 

26. 5. 2019 
6. neděle 

velikonoční 

8.00 
9.30 
11.00 

 
14.00 

Olešnice – za 80 let života a za celou rodinu Moravcovu 
Rovečné – mše svatá 
Černovice – 1. svaté přijímání – za farníky a zvláště za děti 
přistupující k 1. svatému přijímání a jejich rodiny  
Olešnice – májová pobožnost (růženec a litanie k Panně Marii) 

 27. 5. 2019 
pondělí 

 
7.00 

Památka sv. Augustina z Canterbury, biskupa 
Olešnice – za rodiče Horáčkovy, sourozence a jejich rodiče 

28. 5. 2019 
úterý  

 
18.00 

 
Hodonín – mše svatá 

 29. 5. 2019 
středa  

17.00 
17.45 
18.30 

Vír – poutní mše svatá ke cti sv. Zdislavy 
Olešnice – májová pobožnost (růženec a litanie k Panně Marii) 
Olešnice – za † manželku, † dvoje rodiče a † sourozence 

 30. 5. 2019 
čtvrtek  

 
16.20 
17.00 
 
18.30 

Slavnost Nanebevstoupení Páně              doporučený svátek 
Černovice – májová pobožnost 
Černovice  – na poděkování Pánu Bohu za dožitá léta s 
prosbou o Boží požehnání pro živé rodiny 
Olešnice – za živé a † z rodiny Plíhalovy a Stejskalovy 

 31. 5. 2019 
pátek 

 
17.45 
18.30 

Svátek Navštívení Panny Marie 
Olešnice – májová pobožnost (růženec a litanie k Panně Marii) 
Olešnice – za rodiče Procházkovy, syna a živou rodinu 

 1. 6. 2019 
sobota 

 
8.00 
8.30 

Památka sv. Justina, mučedníka                1. sobota v měsíci 
Olešnice – za kněze, kteří mají výročí 
Černovice – bohoslužba slova 

2. 6. 2019 
7. neděle 

velikonoční 

8.00 
9.30 
11.00 

 
11.00 

 
14.00 

Olešnice – za farníky  
Rovečné – mše svatá 
Olešnice – 1. svaté přijímání – za děti přistupující k 1. svatému 
přijímání a jejich rodiny  
Černovice  – za rodiče Humpolíčkovy, syna Jaromíra a snachu 
Jindru  
Olešnice – májová pobožnost (růženec a litanie k Panně Marii) 

 
 

▪ Dnes se koná sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu,            
kterou vyhlásily čeští a moravští biskupové. 
 
▪ Děkuji vám všem, kteří jste se jakkoliv podíleli na přípravě a průběhu dnešní              
slavnosti 1. svatého přijímání. 
 
Příští neděli 2. 6. 2019 bude v Černovicích celebrovat mši svatou P. Miroslav             
Parajka z Boskovic.  
 

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