Přehled bohoslužeb a ohlášky
DEN
neděle
20. 06.

POZNÁMKA
12. neděle
mezidobí

21. června - 28. června 2020

MÍSTO

ČAS

Rousínov

8 00

Rousínovec

9

Velešovice

11 00

30

ÚMYSL
mše sv. za živou a + rodinu Haškovu, Piknerovu a
Koukalovu
mše sv. za rodiče Trávníčkovy a sestru
mše sv. za Jiřího Máčela
Pondělí není úřední den

pondělí
21. 06.
Úterý
22. 06
Středa
23. 06.

Slavnost Narození sv.
Jana Křtitele

mše sv. mimo farnost

čtvrtek
24. 06.

mše sv. mimo farnost

Pátek
25. 06.

mše sv. za farníky mimo farnost

Sobota
26. 06.

Rousínov
Neděle
27. 06.

13. neděle
mezidobí

Rousínovec
Velešovice

8 00
30

9
11 00

mše sv. za rodiče Hlavačkovy, syna, rodiče Brandýsovy
mše sv. za rodinu Modlitbovu a Dundálkovu
mše sv. za Josefa Rybnikáře, manželku a Emila
Majerského

Milí farníci
Na základě další fázi uvolňování pravidel, prosíme Vás o dodržování hygienických předpisů a požadavků, které
jsou zveřejněny na farních stránkách a v kostelích (rozestupy v lavicích, roušky a desinfekce).
Nadále platí, že po dobu trvání mimořádných opatření je dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.
1. Děkuji vám za úklid a výzdobu kostela
2. Velešovice: ve čtvrtek v 19.00 modlitby otců, v sobotu v 18.00 modlitby za závislé
3. Všechny Vaše úmysly v době pandemie byly odslouženy při bohoslužbách bez účasti lidu.
4. Dnes v nedělí v kostele sv. Václava je slavnost I sv. přijímaní děti z naši farnosti.
5. Děkuji všem milým farníkům, kteří mi přišli popřát na oslavu mých narozenin. Zvlášť děkuji všem
organizátorům, účinkujícím a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci mé oslavy. Velice
mne tento dárek, kterým bylo setkání s Vámi potěšil a budu se těšit na další příjemné setkání s Vámi.
6. Setkání biřmovanců bude v pátek 26. 6. 2020 od 18 hod na faře.
7. V neděli 28. 6. 2020 bude sbírka na bohoslovce.
Přeji Vám všem, také dětem i naším mladým a celým rodinám hodně zdraví a Božího požehnání.
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. Volejte jen vyřídit naléhavou věc.

