PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ

OLEŠNICE, ROVEČNÉ

A

ČERNOVICE

8.00 Olešnice– na poděkování Pánu Bohu za 80 roků života a
Boží ochranu pro celou rodinu
25. 6. 2017
10.30 Rovečné– mše svatá
12. NEDĚLE
11.00 Černovice – poutní mše svatá –za Antonína Jílka, dvoje
V MEZIDOBÍ
rodiče a požehnání pro živé rodiny
14.30 Černovice –svátostné požehnání
26. 6. 2017
(pondělí)
27. 6. 2017
(úterý)

7.00 Olešnice– na poděkování Pánu Bohu za 30 let kněžství P.
Stanislava Tvarůžka, P. Jiřího Kaně, P. Pavla Buchty a P.
Františka Blahy
Památka sv. Cyrila Alexandrijského,
biskupa a učitele církve

28. 6. 2017
(středa)

Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
18.30 Olešnice– za Jindřicha Musila, rodiče a sourozence

29. 6. 2017
(čtvrtek)

Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů
brněnské diecéze
18.00 Černovice– 
za Libuši Vavříčkovou

30. 6. 2017
(pátek)
1. 7. 2017
(sobota)

18.30 Olešnice – 
za rodiče Šešulkovy, Kadlecovy a jejich děti
Památka sv. prvomučedníků římských
8.30 Černovice– bohoslužba slova
1. sobota v měsíci

14.00 Křtěnov – za živé a † občany ze Křtěnova

8.00 Olešnice– za farníky
2. 7. 2017
10.30 Rovečné– mše svatá
13. NEDĚLE
11.00 Černovice –za Josefa a Josefu Pešovy, rodiče, snachu a tři
V MEZIDOBÍ
syny
▪ Ve středu 28.6. pojedeme s dětmi na výlet na Svatý Kopeček u Olomouce do
baziliky a zoologické zahrady. Odjezd z olešnického náměstí je v 8.00 hodin.
Předpokládaný návrat je 17.30 hodin. Ještě jsou volná místa, proto se neváhejte
ještě přihlásit, nejenom děti.
▪ Ve středu bude mše svatá v Olešnici již ze slavnosti sv. Petra a Pavla je to
doporučený svátek, proto bychom neměli chybět na mši svaté.
▪ Po středeční mši svaté prosím o setkání pastorační i ekonomickou radu, ale i
další farníky, kteří by se chtěli vyjádřit k pořízení nových sedáků do kostelních
lavic.
▪ Ve čtvrtek bude v Černovicích po mši svaté opékání párků a posezení na
zakončení školního roku. Zvu jak děti tak i dospělé.
▪ V sobotu je poutní slavnost ke sv. apoštolům Petru a Pavlovi ve Křtěnově.

