
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

13. 6. 2021
11. neděle
v mezidobí

8.00
9.30
11.00
11.00

Olešnice – za Viktora Šafaříka a celou živou i † rodinu
Rovečné – mše svatá
Černovice – za rodinu Pešovu, Kučerovu a ochranu pro živé rodiny
Olešnice – 1. svatým přijímáním dětí – za prvokomunikanty

14. 6. 2021
pondělí

7.00 Olešnice – za dary Ducha Svatého pro celou rodinu

15. 6. 2021
úterý

Památka sv. Víta, mučedníka

16. 6. 2021
středa

17.00
18.00

Vír – bohoslužba slova
Olešnice – na poděkování za 50 let života a dar víry s prosbou
o dary Ducha Svatého do dalších let

17. 6. 2021
čtvrtek 18.00 Černovice – za rodiče Doležalovy, syna a živou rodinu

18. 6. 2021
pátek 17.00 Olešnice – za † rodiče Kadlecovy a Šešelkovy i jejich děti

19. 6. 2021
sobota

8.00

13.00

Památka Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
Olešnice – za † rodiče Marii a Metoděje Halasovy a za živou i †
rodinu Halasovu a Slezákovu
Hodonín – za živé a † hasiče (K výročí 130 let od založení hasičů)

20. 6. 2021
12. neděle
v mezidobí

8.00
9.30
11.00

Olešnice – za Josefa Horáčka
Rovečné – mše svatá
Černovice – za Josefa Koláře a za živou i † rodinu

▪ Z důvodů epidemiologických nařízení je třeba při bohoslužbách dodržovat
rozestupy, mít respirátor a dezinfikovat si ruce. Počet již není jinak omezen, ale
i nadále platí dispens od účasti na nedělní mši svaté. Stále je také možné sledovat
přes webovou kameru nedělní mši svatou  z olešnického kostela.

▪ Výuka náboženství v černovické škole skončí v pondělí 14. 6. 2021.

▪ Tento čtvrtek 17. 6. 2021 po mši svaté bude příprava na svátost biřmování.

▪ Ve čtvrtek 1. 7. 2021 večer bude na faře soutěžní program pro děti a pro všechny
táborák. Mše svatá bude kvůli tomu již v 17.00 hodin.

Římskokatolická farnost Černovice u Boskovic, Černovice 7, 679 75
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