PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ
11. 4. 2021 8.00
2. neděle
9.30
velikonoční 10.00
11.00

OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

Neděle Božího Milosrdenství
Olešnice – na úmysl dárce
Rovečné – mše svatá
Černovice – bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání
Černovice – za farníky

12. 4. 2021 7.00 Olešnice – za P. Aloise Cvečka k 30. výročí smrti
pondělí
14.00 Černovice – pohřeb paní Ludmily Hruškové
13. 4. 2021
úterý

Památka sv. Martina I., papeže a mučedníka

17.00 Vír – mše svatá
14. 4. 2021 18.00 Olešnice – za obrácení a pokání pro syna a jeho rodinu, pro
středa
ostatní členy rodiny požehnání a ochranu zvláště pro vnučku a za
duše v očistci
15. 4. 2021
čtvrtek
18.00 Černovice – za rodinu Křenkovu a Šafářovu
16. 4. 2021
pátek
18.00 Olešnice – za Jaroslavu a Františka Trmačovy
17. 4. 2021
sobota

8.00 Olešnice – za sourozence

8.00
18. 4. 2021 9.30
3. neděle 10.00
velikonoční 11.00

Olešnice – za Antonii a Jaroslava Kadlovy
Rovečné – mše svatá
Černovice – bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání
Černovice – na poděkování Bohu za dožitá léta, živé a † z našich
rodin, za šťastnou hodinu smrti a za duše v očistci

▪ 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.
▪ Tento čtvrtek zvu na mši svatou biřmovance. Po skončení mše svaté bude
následovat příprava na svátost biřmování.
▪ Prosím ty, kteří k postní almužně využili charitní postničky, aby je co nejdříve,
nejpozději ve čtvrtek, odevzdali v sakristii.
▪ Na farní tábor, který se bude konat od 22. do 31. 7. 2021, děti prosím přihlašujte
do 18. 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

