
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

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

5. 7. 2021
pondělí 8.00

8.30
11.00

Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů
Evropy a hlavních patronů Moravy doporučený svátek
Olešnice – za Josefa Věstínského a rodiče
Černovice – za Marii Haškovou, manžela a syna
Crhov – poutní mše svatá – za živé a † farníky z Crhova

6. 7. 2021
úterý 18.00

Památka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice
Kněževes – mše svatá

7. 7. 2021
středa

16.30
18.00

Vír – mše svatá
Olešnice – za † Pavla Šuteru, 2 rodiče a bratra a dar zdraví a Boží
požehnání pro celou rodinu

8. 7. 2021
čtvrtek

10.00
18.00

Olešnice DPS – za † Marii Čápkovou
Černovice – za Marii Pivoňkovou, manžela Františka a Oldřicha a
za živé z rodiny

9. 7. 2021
pátek 15.00

Památka sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků
Olešnice – pohřeb paní Marie Tomanové z Ústupu

10. 7. 2021
sobota

8.00
18.00

Olešnice – za Aničku Královou
Rovečné – pobožnost ke sv. Faustyně

11. 7. 2021
15. neděle
v mezidobí

8.00

9.30
11.00

Olešnice – na poděkování za 50. let společného života s prosbou o
požehnání pro celou rodinu
Rovečné – mše svatá
Černovice – za farníky

▪ 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.
▪ Tuto neděli 4. 7. 2021 je při bohoslužbách sbírka na bohoslovce.
▪ Minulou neděli při sbírce na pomoc lidem zasažených tornádem se v
Černovicích vybralo 24 350,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří přispěli.
Pokud byste ještě chtěli přispět je možné během tohoto týdne vhodit obnos do
kasičky na stolku za lavicemi.
▪ Děkuji všem, kdo jste připravili čtvrteční posezení na faře a biřmovancům za
program pro děti.
▪ Příští neděli 11. 7. 2021 jsme zváni do evangelického kostela na varhanní
koncert. Začátek je v 15.00 hodin.
▪ Příští neděli je pouť v Prosetíně mše svaté budou v 8.00 a v 10.00 hodin.

Římskokatolická farnost Černovice u Boskovic, Černovice 7, 679 75
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