PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ
13. 2. 2022
6. neděle
v mezidobí

OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

8.00 Olešnice – za syna, † manžela a duše v očistci s prosbou o Boží
požehnání a ochranu pro celou rodinu
9.30 Rovečné – za manžele Bělehrádkovy a živé i † z rodiny
11.00 Černovice – za farníky

Památka sv. Valentýna, kněze a mučedníka
14. 2. 2022
7.00 Olešnice – bohoslužba slova
pondělí
(za sestru, žijící rodinu a za duše v očistci)
15. 2. 2022
úterý

Památka bl. Bedřicha Bachsteina a druhů, mučedníků

16.30 Vír – bohoslužba slova
16. 2. 2022 18.00 Olešnice – bohoslužba slova
středa
(na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání
a ochranu Panny Marie)
17. 2. 2022
čtvrtek

Památka sv. Alexia a druhů, řeholníků
(na poděkování Pánu Bohu za stálou pomoc s prosbou o Boží
požehnání a ochranu)

18. 2. 2022 18.00 Olešnice – bohoslužba slova
pátek
(za Jaroslava Kintra a duše v očistci)
19. 2. 2022
sobota

8.00 Olešnice–bohoslužba slova
(za nespravedlivě odsouzené a vězněné farníky)

8.00 Olešnice – na poděkování za 75 let života a živou i † rodinu
20. 2. 2022 9.30 Rovečné – za Bohuslavu a Vladimíra Bízovy, dceru a živou
7. neděle
i zemřelou rodinu
v mezidobí 11.00 Černovice – na poděkování za dar života, živou a † rodinu
Bušovu a Juračkovu
▪Tento týden budu na exerciciích. Prosím, abyste v neodkladných záležitostech
se obraceli na pana jáhna Ladislava Kince. Kontakt e-mail: kinc@biskupstvi.cz ,
mobil: 606 948 970.
▪Příští neděli 20. 2. 2022 budeme s P. Jindřichem Poláčkem OP udělovat při
mších svatých Svátost Pomazání nemocných.
▪Ve čtvrtek nebude v Černovicích mše sv. Intenci odsloužím v klášteře trapistů.
▪V pátek 25. 2. vás zvu na zájezd do Rájce nad Svitavou na výstavu kamélií a
květinové výzdoby interiéru zámku. V Rájci navštívíme také P. Jana Pilera, který
pro nás bude mít mši svatou. Dále navštívíme klášter Porta Coeli v Předkášteří u
Tišnova a na zpáteční cestě se zastavíme v kostele Navštívení Panny Marie v
Lomnici u Tišnova. Odjezd z Černovic v 8.15 a předpokládaný návrat do 17
hodin. Předpokládaná cena 400,- Kč včetně oběda a vstupného. Přihlášujte se u
Aničky Proksové.
Římskokatolická farnost Černovice u Boskovic, Černovice 7, 679 75
tel.: 732 701 350, web: https://farnostcernovice.cz/ , e-mail:cernovice@dieceze.cz

