
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

12. 6. 2022
Slavnost

Nejsvětější
Trojice

8.00

9.30
11.00
14.00

Olešnice – za všechny oslavence v rodině s prosbou o Boží
požehnání, ochranu, pomoc a za duše v očistci
Rovečné – za Boženu Mašovou a živé i † z rodiny
Tasovice – poutní mše svatá – za živé i † farníky z Tasovic
Lhota – poutní mše svatá – za † manžela 2 rodiče, sestru,
švagra a za živé i † farníky ze Lhoty

13. 6. 2022
pondělí 7.00

Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Olešnice – bohoslužba slova

14. 6. 2022
úterý 18.00 Olešnice – modlitba babiček a dědečků

15. 6. 2022
středa

16.30
18.00

Památka sv. Víta, mučedníka
Vír – bohoslužba slova
Olešnice – bohoslužba slova (za rodinu Cvečkovu a Marii
Mistrovou)

16. 6. 2022
čtvrtek

15.00
18.00

Olešnice – pohřeb paní Marie Kadlecové
Černovice – modlitba růžence (za Ilonu Křenkovou)

17. 6. 2022
pátek 18.00 Olešnice – bohoslužba slova (za Josefa Horáčka)

18. 6. 2022
sobota

8.00
10.30
15.00

Olešnice  – za Jaroslava Lukeše, rodiče, sestry a bratry
Olešnice  – křest Justiny Maršálkové
Olešnice  – zádušní mše svatá za Václava a Otakara Prajsovy

19. 6. 2022
neděle

8.00
10.30
16.00

Slavnost Těla a Krve Páně
Olešnice – za Ludmilu a Františka Cvrkalovy
Rovečné – poutní mše svatá – za Martina Člupka
Černovice – za rodiče Pešovy, 2 syny, rodiče Kučerovy, syna
a Boží požehnání pro živé rodiny

▪ V následujícím týdnu bude farář na dovolené, proto se prosím v
neodkladných záležitostech obracejte na pana jáhna Ladislava Kince.
Telefon: 606 948 970 E-mail: kinc@dieceze.cz .

▪ Ve čtvrtek nebude v Černovicích mše svatá, ale jen modlitba svatého růžence.
Daný úmysl mše svaté bude odsloužen soukromě.

▪ Příští neděli o slavnosti Těla a Krve Páně bude mše svatá v Černovicích až v
16.00 hodin odpoledne a po mši svaté bude následovat průvod s Nejsvětější
svátostí, proto prosím maminky, aby vypravily děvčata za družičky s květinami.

Římskokatolická farnost Černovice u Boskovic, Černovice 7, 679 75
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