
 

 PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE 

2. 6. 2019 
7. neděle 

velikonoční 

8.00 
9.30 
11.00 

 
11.00 

 

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                                          (Celebruje P. Miroslav Parajka) 

 3. 6. 2019 
pondělí 

 
7.00 

Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 
Olešnice – za dar života, žijící rodinu a duše v očistci 

4. 6. 2019 
úterý  

 
18.00 

 
Kněževes – mše svatá 

 5. 6. 2019 
středa  

17.00 
18.30 

Vír – mše svatá 
Olešnice – za Františka Kitnera rodiče a rodinu Královu 

6. 6. 2019 
čtvrtek  

 
18.00 

Památka sv. Norberta, biskupa  
Černovice – za Bohumilu Štarhovou, živou a zemřelou rodinu 

 7. 6. 2019 
pátek 

 
17.00 
18.00 
18.30 

1. pátek v měsíci červnu 
Rovečné – pobožnost 1. pátku      (vede jáhen Ladislav Kinc) 
Černovice – pobožnost 1. pátku   (vede jáhen Alois Nebojsa) 
Olešnice – za † rodiče  
(Po mši sv. svátostné požehnání a Nikodémova noc do 20.30) 

 8. 6. 2019 
sobota 

8.00 
18.00 

Olešnice – za † sourozence 
Rovečné – pobožnost ke sv. Faustýně 

9. 6. 2019 
neděle 
Seslání 
Ducha 

Svatého 

 
8.00 
9.30 
11.00 

 
14.00 
14.30 

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO     sbírka na charitu 
Olešnice – za živou rodinu Šafaříkovu a duše v očistci 
Rovečné – mše svatá  
Černovice – na poděkování za život a jáhenskou službu RNDr. 
Aloise Nebojsy s prosbou o Boží požehnání do dalších let 
Ústup – poutní mše svatá k Duchu Svatému 
Černovice – svátostné požehnání 

 
 

▪ Ve čtvrtek 6. 6. 2019 pojedeme s dětmi navštěvující náboženství na děkanátní             
setkání do Boskovic. Odjezd je v 8.00 od školy a předpokládaný návrat v 16.00              
hodin. Prosím rodiče, aby dětem napsali omluvenku do žákovské knížky,          
vedení školy o akci ví. Dětem je třeba dát jídlo a pití na celý den, pohodlné                
boty, sportovní oblečení a pláštěnku. Bude možnost si pití doplnit připravenou           
šťávou. Příspěvek na akci činí 20,- Kč + kapesné. 
 

▪ Příští neděli 9. 6. 2019 o Slavnosti Seslání Ducha Svatého bude ve 14.30              
hodin svátostné požehnání a následně bude mít oslavu pan jáhen Alois           
Nebojsa u příležitosti svých šedesátých narozenin a pětadvacátého výročí         
jáhenského svěcení. Společně mu popřejeme už při mši svaté v 11.00 hodin.  
 

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

 

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

