Přehled bohoslužeb a ohlášky
DEN

neděle
23. 08.

POZNÁMKA
21. neděle
mezidobí

23. srpen–30. srpna 2020

MÍSTO

ČAS

Rousínov

800
30

Rousinovec

9

Velešovice

1100

ÚMYSL
mše sv. na úmysl dárce
mše sv. za Annu Švrčkovu, Kateřinu Svobodovu, živou
a + rodinu Novákovu
mše sv. za Františka a Drahomíru Čáslavovi, duše v
očistci a celý rod

pondělí
24. 08.

Sv. Bartoloměj

Úterý
25. 08

Sv. Ludvík

Velešovice

Středa
26. 08.

mše sv. za rodinu Oklešťkovu, Maříkovu a Tomšů,
živou a zemřelou rodinu

čtvrtek
27. 08.

Sv. Monika

Pátek
28. 08.

Sv. Augustin

Sobota
29. 08.

Umučeni sv. Jana
Křtitele

Rousínov

22 neděle
mezidobí

1800

Kr. Vážany
Rousínov

Neděle
30. 08.

1800

mše sv. za + rodiče, živou a + rodinu

Svatost křtu přijme Tobiáš Lanča
800
30

Rousinovec

9

Velešovice

1100

mše sv. za farníky
mše sv. za rodiče Opluštilovy a Metoděje Uherku
mše sv. za Dominika Mazla a Terezu Marečkovou s
prosbou o požehnání do manželství

Milí farníci
V souvislosti současné situace s COVID 19 Vás i nadále prosíme o dodržování všech hygienických předpisů.

I nadále platí: přijímáme pouze na ruku a vynecháváme pozdravení pokoje – podání ruky.
Doporučujeme na nedělní mši svatou roušku.


Děkuji vám za úklid a výzdobu kostela



Velešovice: Ve středu po mši svaté modlitby matek za děti.



V zákristii si můžete zakoupit kalendáře na rok 2021



Příští neděli zveme rodiče mládež a děti na nedělní bohoslužbu budeme společně prosit za požehnáni do
nového školního roku.

Přeji Vám všem, také dětem i naším mladým a celým rodinám hodně zdraví a Božího požehnání po celou dobu
prázdnin.

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.

