PŘEHLED BOHOSLUŽEB
24.

ČERVNA AŽ

 neděle 24. 6.
7.30
9.00
9.00
10.30

Rousínov
Rousínov
Komořany
Kr. Vážany

10.45 Velešovice

1.

ČERVENCE

2012

slavnost Narození sv. Jana Křtitele
mše sv. za živé i † farníky
mše sv. za Gabriela Nohela, manželku a dceru Blanku; za rodiče Trávníčkovy a sestru
mše sv. za Marii Bezděkovu a dvoje rodiče
mše sv. za Aloise Bendu, rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu;
za Dominika Drápala, manželku a živou rodinu
mše sv. za Josefa Rybnikáře

 pondělí 25. 6.
18.00 Podbřežice
18.00 Komořany

mše sv. není
mše sv. za rodinu Šterclovu, Hajzlerovu a Kourkovu

 úterý 26. 6.
 středa 27. 6.
18.00 Kr. Vážany

mše sv. na úmysl dárce

 čtvrtek 28. 6.
18.00 Rousínov
18.30 – 19.00

mše sv. za Ladislava Lefnera, manželku, živou a † rodinu
adorace a svátostné požehnání

 pátek 29. 6.
18.00 Rousínov
18.00 Velešovice

slavnost sv. Petra a Pavla
mše sv.
mše sv. za Pavlu Krejčířovu a dvoje rodiče

 sobota 30. 6.
8.00 Rousínov
17.00 Podbřežice
19.05 Habrovany

mše sv. není
hodová mše sv.
mše sv. za živou a zemřelou rodinu Dundálkovu, Kleinovu a duše v očistci

 neděle 1. 7.
7.30
9.00
9.00
10.30

Rousínov
Rousínov
Komořany
Kr. Vážany

10.45 Velešovice

13. neděle v mezidobí
mše sv. za rodinu Petříkovu, Tomanovu, Havířovu a duše v očistci; za rodiče Frkalovy
mše sv. za živé i † farníky
mše sv. za rodinu Pišojovu, Holešovskou a Pavlínku
mše sv. za Štěpánku Bartákovu, manžela a živou rodinu
za řeholní sestru Petru Kratochvílovu a její rodné sestry
mše sv. za Františku Švejnohovu a celý rod

 Dnes 24.6. je sbírka na bohoslovce.
 Dnes 24.6. bude na faře v 19.00 setkání farní rady.
 Ve středu v 19.30 zveme na faru k Povídání o víře – nad Dokumenty 2. vatikánského koncilu.
 Ve středu bude v kostele ve Velešovicích v 18.00 modlitba otců.
 Nový letní křesťanský festival Kefasfest bude od 29. června do 1. července v areálu kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích. Festival nebude
jen o divadle, hudbě a setkávání lidí, ale nabízí i zajímavý doprovodný program - pro všechny věkové kategorie. Vstupenky lze zakoupit
v předprodeji na Diecézním centru mládeže, přes internet a samozřejmě i na místě. Program na www.kefasfest.cz
 PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ Martina Kohoutka bude 7.července 2012 ve 14.00 na hřišti Sokolovny v Hodějicích. Kněžské svěcení bude 30.6. v 9.00 na
Petrově.

Veškeré bohoslužby z kostela sv. Václava se z technických důvodů až do odvolání
přesouvají v obvyklých časech do kostela sv. Máří Magdalény v Rousínově.
Římskokatolická farnost ● Kroužecká 1, 683 01 Rousínov ● tel.: 517 371 379
P. Michael Macek, farář ● www.farnostrousinov.cz ● mobil: 608 274 276

