Přehled bohoslužeb a ohlášky
DEN

Neděle
26. 6.

26. června – 3. července 2022

POZNÁMKA

MÍSTO

ČAS
800

13 neděle mezidobí

Rousinovec
Kr. Vážany
Velešovice

1100

mše sv. za Karla Franka, rodiče, živou a + rodinu a duše
v očistci

Rousinovec

1100

mše sv. za požehnáni pro Petra k narozeninám

930

ÚMYSL
mše sv. za rodinu Koukalovu a Rubešovu
mše sv. za Hanu Salavovu, syna a rodiče

Pondělí
27. 6.
Úterý
Sv. Irenej

28. 6.
Středa
29. 6.

Slavnost sv. Petra a
Pavla

Čtvrtek
30. 6.
Pátek
1.7.
Sobota
2.7.
Neděle
3.7.

14 neděle mezidobí

Milí farníci

1. Děkuji za úklid a výzdobu kostela.

2. Děkuji za Vaše finanční dary jak během nedělní sbírky, tak na účty našich farností.
3. V sakristii si můžete zakoupit nové kalendáře na rok 2023 za 75 Kč
4. Dnes v neděli 26.6. slavnostní bohoslužba v Kr. Vážanech v 930 na ukončení školního roku.
5. Naše farnost připravuje prostory pro uprchlíků z Ukrajiny. Bližší informace na stránkách farnosti.
Můžete zasílat finanční dary na účet farnosti Rousínov, vs. 42022 nebo napište do zprávy pro
příjemce UKRAJINA.
6. Ve středu na slavnost sv. Petra a Pavla v poledne v našich kostelích budou zvonit zvony 10 minut
7. Dnes v neděli 26.6. je sbírka na bohoslovce. Děkuji za vaše dary.
8. V den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla 29. června 2022 při pontifikální bohoslužbě v
16.00 hodin nově jmenovaný 14. diecézní biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul kanonicky
převezme vedení diecéze. Emeritní biskup a apoštolský administrátor sede vacante Vojtěch Cikrle
při této příležitosti poděkuje za dvaatřicet let ve službě diecézního biskupa.
Všichni jste na tuto bohoslužbu srdečně zváni. Ti, kteří nemohou přijet osobně, mohou využít
přímého přenosu v televizi Noe nebo v Radiu Proglas.
9.

Příští neděli po ukončení bohoslužby zazpíváme Te Deum.

10. V sakristii si můžete psát úmysly mší svatých
Svátost smíření před každou mší svatou.
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.

