Přehled bohoslužeb a ohlášky
DEN

POZNÁMKA

Neděle
24. 7.

17 neděle mezidobí

Pondělí
25. 7.

Sv. Jakub

24. – 31. července 2022

MÍSTO

ČAS

Rousinovec

800

Kr. Vážany
Velešovice

30

1100

mše sv. za zemřelé rodiče, živou a zemřelou rodinu
mše sv. za farníky

9

ÚMYSL
mše sv.

Úterý
Sv. Jáchym a Anna

26. 7.
Středa
27. 7.

Sv. Gorazd a Druhové

Velešovice

1800

mše sv.

Čtvrtek
28. 7.

Sv. Marta

Rousinovec

1800

mše sv.

Sobotní památka
Panny Marie

Velešovice

1800

modlitby za závislé

Rousinovec

800

mše sv. za Františka Brandýse, živou a + rodinu

Kr. Vážany
Velešovice

30

Pátek
29.7.
Sobota
30.7.

Neděle
31.7.

18 neděle mezidobí

9
1100

mše sv. za živou a + rodinu
mše sv. za živou a + rodinu Musilovu, Sychrovu a duše
v očistci

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. Naše farnost přijme uprchlíků z Ukrajiny. Můžete zasílat finanční dary na účet farnosti Rousínov,
vs. 42022 nebo napište do zprávy pro příjemce UKRAJINA.
5. O prázdninách připravujeme farní výlet seniorů, který se bude konat ve čtvrtek 25 srpna. Vypravíme
se do Kostelního Vydří, Dačic a Slavonic. Bude společný oběd. Cena výletu je 600 kč) v ceně není
oběd). Můžete se zapisovat v zákristii. Záloha je 300 Kč Podrobnosti na plakátcích.
6. Dne 27. července si připomeneme svátek sv. Gorazda, nástupce sv. Metoděje na arcibiskupském
stolci a prvního světce z našeho rodu. K uctění jeho památky se sejdeme v neděli 31. 7 2022 na Hoře
sv. Klimenta v Chřibech. Program bude zahájen ve 13 hodin slavnostní liturgií východního obřadu
ve staromoravském a českém jazyce, kterou bude sloužit P. Milan Vavro. Liturgické zpěvy přednese
Moravský cherubínský sbor – Proglas. Srdečně zve Společenství sv. Gorazda a druhů-Živé dědictví.
7. V sobotu 6.8.2022 od 9 hod budeme uklízet kostel sv. Václava, prosíme přijďte.
8. Velešovice: středa po mši svaté modlitby matek za děti, v sobotu v 18 hod modlitba za závislé
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.

