Přehled bohoslužeb a ohlášky
DEN

Neděle
13. 6.

POZNÁMKA

11. neděle
mezidobí

13. - 20. června 2021

MÍSTO

ČAS

Rousínov
Rousinovec

800
930

Velešovice

1100

ÚMYSL
mše sv. za živou a+ rodinu Kalinovu
mše sv. za rodiče Levičkovi a rodinu Škrobovu
mše sv. za Miroslava a Anežku Novotný a živou a +
rodinu
Kněžské setkání
mše sv. za farníky

Pondělí
14. 6.
Úterý
15. 6
Středa
16. 6.
Čtvrtek
17. 6.
Pátek
18. 6.
Sobota
19. 6.
Neděle
20. 6.

12. neděle
mezidobí

Rousínov
Rousinovec

800
930

mše sv. za dvoje rodiče a + manžela
mše sv. za Ludmilu Vlkovou, manžela a syna

Velešovice

1100

mše sv. za Jiřího Máčela a rodiče

Milí farníci
Na základě usnesení Vlády ČR od 8. června 2021 musí́ účastníci dodržovat dvoumetrové́ rozestupy. Netýká se osob
ze společné́ domácnosti. Počet účastníků omezen není. Účastnici bohoslužeb jsou povinni mít nadále nasazený
respirátor, jestliže se bohoslužby účastní více než 10 osob.
1. Děkuji za úklid a výzdobu kostela.
2. Kr. Vážany: Příští bohoslužba bude v sobotu 26. 6. 2021.
3. Ve čtvrtek 23.9. jedeme s dětmi, které byly loni nebo letos u 1. sv. přijímání, na setkání s o. biskupem.
Program: mše, hry, dílničky, zajímavá místa. Přihlášky + info na jana.zehnalova@gmail.com
4. Srdečně zveme všechny děti a rodiče na slavnostní ukončení školního roku, které bude v pátek 25.6. Po mši
svaté, se přesuneme na starou faru na náměstí, kde bude připraven další program.
5. Dne 26.8. (čtvrtek) chystáme farní výlet pro seniory do Lednice, Valtic a Mikulčic ke sv. Cyrilovi a Metoději.
Zájemci se budou moci zapsat v zákristii začátkem července.
6. Děkuji za Vaše finanční dary jak během nedělní sbírky, tak na účty našich farností.
7.

V neděli 27.06. bude sbírka na bohoslovce.

Moji drazí
Přeji vám a vyprošuji zdraví a Boží požehnání pro tyto dny. Sledujte mši svatou v televizi a na internetu, važte si zdraví
a života nejen svého ale i svých blízkých.

Žehná a modlí se Vámi Ondra – Váš farář
Římskokatolická farnost Rousínov – Kroužecká 501/1, 683 01 Rousínov P. Ondřej, farář; Email: rousinov@dieceze.cz
mobil: 604 487 737. (volejte prosím mezi 9 a 16 hod). Pondělí není úřední den, proto volejte jen vyřídit naléhavou věc.

