Přehled bohoslužeb a ohlášky
DEN
neděle
30. 08.

POZNÁMKA
22. neděle
mezidobí

30. srpen – 6. září 2020

MÍSTO

ČAS

Rousínov

800

Rousinovec
Velešovice

30

9
1100

ÚMYSL
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
Pondělí není úřední den

pondělí
31. 08.
Úterý
1. 09

Sv. Jiljí

Středa
2. 09.

Sv. Justus

Velešovice

1800

mše sv. za Pavlu Krejčířovu, duše v očistci a celý rod

čtvrtek
3. 09.

Sv. Řehoř Veliký

Rousínov

1800

mše sv. za Bohuslava Reicha a rodinu Reichovu a

Pátek
4. 09.

Sv. Růžena

Švábenskou
Rousínov
Rousinovec

1500
1800

Neděle
6. 09.

Sv. Tereza z Kalkaty

23 neděle
mezidobí

mše sv. za farníky (bohoslužba pro mládež a děti)
Svatost křtu přijmou: Karolina Steinboková a Karolina
Straková

Habrovany
Sobota
5. 09.

Rozloučeni v kostele

Kr. Vážany

1800

mše sv. za rodiče Skřivánkovy, Čalkovských a živou
rodinu

Rousínov

800

mše sv. za rodiče Turečkovy, syna Radomila Vágnera a

30

Rousinovec

9

Velešovice

1100

živou rodinu
mše sv. za dar zdraví a ochranu Boží
mše sv. za Jarmilu a Jindřicha Říhovi, živou a + rodinu

Milí farníci
Z důvodů výskyty COVID - 19 v naší oblasti, prosím důrazně dbejte na všechny hygienické opatření. Po příchodu
do kostela si dezinfikujte ruce, doporučujeme roušky a zachovávejte odstupy. Sv. přijímaní je podáváno pouze
na ruku a vynecháme podávaní ruky na pozdravení pokoje. Buďte obezřetní a respektujte se navzájem. Děkuji.
1.

Děkuji vám za úklid a výzdobu kostela

2. Velešovice: Ve středu po mši svaté modlitby matek za děti.
3. V zákristii si můžete zakoupit kalendáře na rok 2021
4. Dnes modlíme se za požehnání do nového školního roku.
5. Vážení rodiče, letošní prázdniny se chýlí ke konci a před Vámi stojí nezáviděníhodné plánování školního roku
a všech aktivit Vašich dětí s ním spojených. V příloze Vám posílám rozvrhy škol, které patří pod rousínovské
farnosti. Zároveň Vás a Vaše děti zveme na první letošní "dětskou" mši svatou, a to v pátek 4. září u sv.
Václava v Rousinovci. Děti ať si přinesou aktovky k požehnání. Jana Zehnalová - katechetka.
6. Od 1. 9. začíná školní rok – katechetka Eva Modlitbová oznamuje, že náboženství platí ve stávajících časech,
tedy v každý čtvrtek od 16–18. První hodina bude ve čtvrtek 10.9. Od 13. 9. 2020 bude opět probíhat nedělní
katecheze dětí v kostele sv. Václava.
7. Oznamujeme, že Tereza Marečková, Tv. Lhota 111 a Dominik Mazel, Velešovice 208 si udělí dne 5. 9. 2020 v
kostele svaté Anny ve Tvarožné Lhotě svátost manželství.
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.

