
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

29. 5. 2022
7. neděle

velikonoční

8.00

9.30
11.00

Olešnice – za rodiče Horáčkovy, sourozence, rodiče a duše v
očistci
Rovečné – za Ladislava Dlouhého a živé i † z rodiny
Olešnice – za prvokomunikanty a jejich rodiče

30. 5. 2022
pondělí 7.00

Památka sv. Zdislavy
Olešnice – za rodiče Procházkovy, syna, vnučku a živou rodinu

31. 5. 2022
úterý 18.00

Svátek Navštívení Panny Marie
Kněževes – mše svatá

1. 6. 2022
středa 16.30

18.00

Památka sv. Justina, mučedníka
Vír – mše svatá ke cti svaté Zdislavy
Olešnice – ke cti Ducha Svatého za dar víry pro rodinu

2. 6. 2022
čtvrtek

10.00
18.00

Olešnice - DPS – mše svatá
Černovice – na poděkování Bohu za dožitá léta s prosbou o
požehnání pro živé rodiny

3. 6. 2022
pátek 18.00

18.00

Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
Černovice – bohoslužba slova 1. pátek v měsíci
Olešnice – za † Martu Kolářovou, manžela a živou i † z rodinu

4. 6. 2022
sobota

8.00
8.30
19.00

Olešnice  – za rodiče Kovářovy a Kotoučkovy
Černovice  – bohoslužba slova 1. sobota v měsíci
Olešnice  – Svatodušní vigilie

5. 6. 2022
Slavnost
Ducha

Svatého

8.00
9.30
11.00
14.00

Olešnice – za farníky
Rovečné – za rodinu Horkých a blízké příbuzné
Černovice – za prvokomunikanty a jejich rodiče
Ústup – poutní mše svatá – za živé a †  farníky z Ústupu

▪ Po celý týden jsme od biřmovanců zváni k modlitbě svatodušní novény.
Modlitba bude vždy v 18.30 nebo v návaznosti na večerní mši svatou. Kromě
neděle, kdy bude modlitba hned po ranní mši svaté a v sobotu při vigilii, která
začne v 19.00 hodin.
▪ V pondělí v 18.00 hodin bude při 1. výročí od požehnání sloužena mše svatá u
Boží poklony nad Trpínem. Všichni jsou srdečně zváni.
▪ Tento týden budu navštěvovat nemocné.
▪ V pátek bude od 15.30 misijní klubko, ale nebude schůzka ministrantů.
▪ Kluci školního věku jsou tento pátek 3. 6. zváni na přespávací akci. Bližší
informace a kontakt k přihlášení jsou na bočním oltáři Svaté Rodiny.
▪ Tento týden bude poslední náboženství v tomto školním roce. V následujícím
týdnu ve čtvrtek 9. 6. pojedou děti, které byly přihlášeny na děkanátní setkání do
Boskovic. Tam je čeká mše svatá a následné soutěže inspirované Biblí.
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