
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

27. 6. 2021
13. neděle
v mezidobí

8.00

9.30
11.00

15.00

Olešnice – na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží ochranu
a požehnání
Rovečné – mše svatá
Černovice – Poutní slavnost Narození sv. Jana Křtitele
– za rodiče Jílkovy, 2 syny, snachu, 2 zetě, rodiče Brackovy, 2 syny,
Josefa Kubíčka, rodiče a za nemocné
Černovice – svátostné požehnání

28. 6. 2021
pondělí 7.00

Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Olešnice – za † Ladislava Petrželku, švagra Jaroslava a živou
rodinu

29. 6. 2021
úterý

Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů doporučený svátek
Olešnice – na poděkování za ukončené studium VŠ s prosbou
o Boží požehnání

30. 6. 2021
středa

17.00
18.00

Vír – bohoslužba slova
Olešnice – za paní Valentovou, syna a duše v očistci

1. 7. 2021
čtvrtek

14.00
17.00

Černovice – pohřeb Jiřiny Trtílkové
Černovice – za Marii Crhákovou

2. 7. 2021
pátek

18.00
18.00

Olešnice – za † Pavla Bílka a jeho děti i vnuky
Černovice – bohoslužba slova 1. pátek v měsíci

3. 7. 2021
sobota

8.00
8.30
11.00
18.00

Svátek sv. Tomáše, apoštolů 1. sobota v měsíci
Olešnice – za Štěpánku Kučírkovou a Boží ochranu pro děti
Černovice – bohoslužba slova
Černovice – svatba Gabriely Musilové a Michala Budína
Křtěnov – poutní mše svatá s žehnáním

4. 7. 2021
14. neděle
v mezidobí

8.00
9.30
11.00

Olešnice – za farníky
Rovečné – mše svatá
Černovice – za Antonína Jílka, rodiče Jílkovy a Kudláčkovy

▪ 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.
▪ Dnes je při bohoslužbách v brněnské diecézi vyhlášena otcem biskupem
mimořádná sbírka na pomoc lidem na Břeclavsku a Hodonínsku zasažených
tornádem.
▪ Tento čtvrtek 1. 7. 2021 bude po mši svaté na faře soutěžní program pro děti a pro
všechny táborák. Mše svatá bude kvůli tomu již v 17.00 hodin.
▪ Příští neděli bude sbírka na bohoslovce.
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