PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ
8.00
11. 7. 2021
15. neděle
9.30
v mezidobí
11.00

OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

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

12. 7. 2021 7.00 Olešnice – za živou a † rodinu Sedláčkovu a Ondrovu
pondělí
13. 7. 2021
úterý

Památka sv. Jindřicha
Nový Jeruzalém ve Slavkovicích

Památka bl. Hroznaty, mučedníka
14. 7. 2021
16.30 Vír – bohoslužba slova
středa
18.00 Olešnice – za rodiče Spohnerovy, sourozence a jejich rodiče
Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
15. 7. 2021
14.30 Olešnice – pohřeb paní Květoslavy Schusterové
čtvrtek
18.00 Černovice – za rodinu Pešovu a Jančovu
16. 7. 2021
Památka Panny Marie Karmelské
pátek
18.00 Olešnice – za Marii Nykodýmovou a Stanislava Novotného
Památka bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží a řeholníků
17. 7. 2021
11.30 Olešnice – zádušní mše za Jiřího Bezdíčka
sobota
14.00 Olešnice – pohřeb paní Ludmily Benešové
8.00
18. 7. 2021 9.30
16. neděle 11.00
v mezidobí 11.00
18.00

Olešnice – za Miroslava Synka a rodiče
Rovečné – mše svatá
Černovice – za Ludvíka Nedomu, živé a † z rodiny
Kněževes – poutní mše svatá – za živé a † farníky z Kněževsi
Olešnice – modlitba s požehnáním pro farní tábor

▪ 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.
▪ Dnes v neděli 11. 7. 2021 jsme zváni do olešnického evangelického kostela na
varhanní koncert. Začátek je v 15.00 hodin.
▪ Během prázdnin je každý čtvrtek od 9.00 do 12.00 hodin otevřená herna v
olešnické orlovně pro všechny maminky s malými dětmi. Více informací na
facebooku maminky farnosti Olešnice.
▪ Příští neděli bude mši svatou v Černovicích celebrovat P. Miroslav Parajka ,
kaplan z Boskovic.

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

