
PŘEHLED BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ OLEŠNICE, ROVEČNÉ A ČERNOVICE

5. 6. 2022
Slavnost
Seslání
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 sv. – na poděkování za 25. let manželství s
prosbou o boží ochranu a za živé i † farníky z Ústupu

6. 6. 2022
pondělí 7.00

Památka Panny Marie, Matky církve
Olešnice – za vnuka a jeho rodinu

7. 6. 2022
úterý

8. 6. 2022
středa

16.30
18.00

Vír – bohoslužba slova
Olešnice – za † bratra Vladimíra Vítka k výročí 10 let od úmrtí,
celou živou i † rodinu Vítkovu a za duše v očistci

9. 6. 2022
čtvrtek 18.00

Svátek Ježíše Krista nejvyššího a věčného kněze
Černovice – za kněze

10. 6. 2022
pátek 18.00

Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
Olešnice – za † prarodiče Žilovy a Kozlovy a Josefa Havelku

11. 6. 2022
sobota

8.00

11.00

Památka sv. Barnabáše, apoštola
Olešnice  – bohoslužba slova (na poděkování Bohu za 80 let
života s prosbou o Boží pomoc a ochranu pro rodinu)
Olešnice  – svatba Jana Marečka a Michaely Sedláčkové

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 rodinu Horkých a blízké příbuzné
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

▪ Dnes jste po mši svaté všichni zváni na farní kavárnu.
▪ Zítra v pondělí bude po mši sv. setkání seniorů s povídáním o cestě po
poutních místech Francie.
▪ Ve čtvrtek 9. 6. pojedeme s dětmi, které byly přihlášeny na děkanátní setkání do
Boskovic, kde je čeká mše svatá a následné soutěže inspirované Biblí. Odjezd z
olešnického náměstí v 8.15 hodin a předpokládaný návrat v 16.00 hodin.
▪ V pátek 10. 6. 2022 jsme zváni do Bystrého na Noc kostelů. Bližší program je na
plakátu nebo na stránkách této celorepublikové akce https://www.nockostelu.cz
Na tomto odkazu naleznete i jiná místa, kde letos akce proběhne.
▪ Poutní mše svatá o slavnosti Nejsvětější Trojice ve Švařci bude z důvodu
opravy  kaple na výletišti - "Pod lipami" a začíná v 8.30 hodin.
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