PŘEHLED BOHOSLUŽEB
30.

SRPNA AŽ

 neděle 30. 8.
7.30
9.00
9.00
9.00
10.30

Rousínov
Rousínovec
Velešovice
Komořany
Kr. Vážany

6.

ZÁŘÍ

2015

22. neděle v mezidobí
mše sv. za Bohumila Kyjovského, Ludmilu Kyjovskou a † rodinu
mše sv. není
mše sv. za Jindřicha Říhu, manželku, rodiče a duše v očistci
bohoslužba slova se sv. přijímáním
mše sv. za Viléma Óliho, živou a † rodinu

 pondělí 31. 8.
18.00 Komořany
18.00 Podbřežice

mše sv. není
mše sv. není

 úterý 1. 9.
 středa 2. 9.
18.00 Kr. Vážany

18.30 Velešovice

mše sv. není

modlitby za rodiny

 čtvrtek 3. 9.
18.00 Rousínov

památka sv. Řehoře Velikého
mše sv. není

 pátek 4. 9.
18.00 Rousínovec
18.00 Velešovice

mše sv.
mše sv. není

 sobota 5. 9.
8.00 Rousínov
18.00 Podbřežice
19.05 Habrovany
 neděle 6. 9.
7.30
9.00
9.00
10.30
10.45

Rousínov
Rousínovec
Komořany
Kr. Vážany
Velešovice

mše sv. na poděkování za 90 let života a za matku a syna
mše sv.
mše sv.
23. neděle v mezidobí
mše sv. za Bohuslava Reicha, živou a † rodinu
mše sv. za za Annu Formánkovu a školní mládež; za rodiče Opluštilovy, živou a † rodinu
mše sv. za živé a † farníky
mše sv. za rodiče Procházkovy, Staníka Macha a živou rodinu; za rodiče Zachovalovy, živou a † rodinu
mše sv. za Josefa a Františku Šterclovy, syna Josefa a živou a † rodinu

 Neděle 30. 8. – změna pořadu bohoslužeb: Rousínovec – mše sv. není, Velešovice – mše sv. v 9.00 hod., Komořany –
bohoslužba slova se sv. přijímáním
 Ahoj prázdninám – neděle 30. 8. ve Svornosti, program od 15.00 hod. pro děti, od 17.00 hod. pro všechny (opékání atd.)
 Biřmování – kdo by měl zájem o přípravu a přijetí svátosti biřmování, ať se přihlásí u P. Michaela
 Výuka náboženství v novém školním roce – rozvrhy na webových stránkách farnosti a na nástěnkách v kostele (pozor na
změny v rozvrhu!)
 Setkání paní katechetky s žáky – v pátek 4. 9. u vchodu do školy
 Žehnání aktovek – v pátek 4. 9. v 18.00 hod. v kostele v Rousínovci
 Opékání špekáčků – po mši sv. v pátek 4. 9. na farním dvoře (přinést si vlastní špekáčky)
 Promítání fotek z tábora – po mši sv. v pátek 4. 9. na faře
 Společenství dětí Motýlci – pozvání pro všechny děti od 1. třídy, první schůzka v pátek 11. 9. v 16.30 hod. na Svornosti
 Náboženství pro malé děti s dospělým doprovodem – od října každou středu (bude upřesněno)
Římskokatolická farnost ● Kroužecká 1, 683 01 Rousínov ● tel.: 517 371 379
P. Michael Macek, farář ● www.farnostrousinov.cz ● mobil: 608 274 276

