
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

3. 4.  2022
5. neděle

postní

8.00
9.30
11.00
14.30

Olešnice – za farníky
Rovečné – za rodinu Špačkovu a Vaverkovu
Černovice – za rodinu Markovu, Nedomovu a Fouskovu
Olešnice – pobožnost křížové cesty

4. 4. 2022
pondělí

7.00 Olešnice – za vnuka a jeho rodinu

5. 4. 2022
úterý 18.00 Kněževes – mše svatá

6. 4. 2022
středa

16.30
18.00

Vír – bohoslužba slova
Olešnice – za † Antonína a Alžbětu Veverkovy a Boží požehnání

7. 4. 2022
čtvrtek

10.00
17.30
18.00

Olešnice - DSP – za † bratra
Černovice – pobožnost křížové cesty
Černovice – za mír na Ukrajině

8. 4. 2022
pátek

17.20
18.00

Olešnice – pobožnost křížové cesty
Olešnice – za † Annu a Františka Lipských, rodiče a sourozence

9. 4. 2022
sobota

8.00
11.00
18.00

Olešnice  – za Jaroslavu a Františka Trmačovy
Černovice – křest Amálie Šaurové
Rovečné – Pobožnost ke sv. Faustyně

10. 4. 2022
Květná
neděle

7.30
9.30
11.00
14.30

Olešnice – za Jaroslava Blahu a všechny drahé zemřelé
Rovečné – za rodinu Bartoňovu a Flídrovu
Černovice – za farníky
Olešnice – pobožnost křížové cesty

▪  Pan Biskup zve mladé na Diecézním setkání mládeže, které se koná v Brně na
Petrově v sobotu 9. dubna 2022 od 8.00 do 16.30 hodin. Akce je určena pro mládež
celé brněnské diecéze ve věku 12-25 let. Více informací o průběhu na facebookové
události a na webových stránkách: https://mladez.biskupstvi.cz/dsm/. Případné
zájemce prosím, aby se mně přihlásili.
▪  Ve čtvrtek 7. 4. od 17.30 do 19.00 hodin využijte příležitost ke svátosti smíření
před Velikonocemi. Od 18.00 bude zpovídat P. Miroslav Parajka z Boskovic.
▪  Příští týden o Květné neděli začneme bohoslužbu žehnáním ratolestí u misijního
kříže na hřbitově. Prosím přineste si ratolesti k požehnání a nemusí to být jen
kočičky.
▪  Na farních stránkách olešnické farnosti https://olesnice.katolik.cz/ můžete
přihlašovat děti na farní tábor v termínu od 21. 7. do 30. 7. 2022. Přihlášení je
možné do 17. 4. 2022. Bližší informace naleznete na elektronické přihlášce.
▪  Na černovické faře po výzvě otce biskupa ubytujeme ukrajinské uprchlíky.
Připravujeme pro ně zázemí. Případné dary prosím konzultujte s Lenkou
Kaldovou.

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