Přehled bohoslužeb a ohlášky
DEN

Neděle
28. 8.

Pondělí
29. 8.

POZNÁMKA

22. neděle mezidobí

28. srpen - 4. září 2022

MÍSTO

ČAS

ÚMYSL

Rousinovec

800

mše sv. za Jiřího Dvořáka, rodiče, prarodiče a duše v
očistci

Kr. Vážany

930

mše sv. za rodiče Procházkovy, Staníka Macha, živou a
+ rodinu

Velešovice

1100

mše sv. za Karla Rösnera, Anežku a Vladimira Magdovi
živou a + rodinu

Památka Umučení sv.
Jana Křtitele

Úterý
30. 8.

1530

Pohřební mše sv. za + Ludmilu Spáčilovu
mše sv. za živou a + rodinu Kordiovskou a duše v

Středa
31. 8.

Velešovice

Čtvrtek
1. 9.

Rousinovec

1800

mše sv. za Annu Formánkovu a školní mládež

Pátek
2.9.

Rousinovec

800

mše sv. za farníky

Rousinovec
Kr. Vážany

800
930

mše sv. za Stanislava Muselíka živou a zemřelou rodinu
mše sv. za živou a + rodinu Šelbickou

Velešovice

1100

mše sv. za

Sobota
3.9.
Neděle
4.9.

1800

očistci

Památka sv. Řehoře
Velikého

23. 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. V našem farním společenství jsme ubytovali rodinu z Ukrajiny, prosím posílejte finanční dary na
účet farnosti Rousínov, vs. 42022 nebo napište do zprávy pro příjemce UKRAJINA.
5. KDU – ČSL Rousínov a spolek Svornost Vás zvou dnes v neděli 28.8.2022 v 16 hod na AHOJ
PRÁZDNINÁM všichni jste zváni. Informace na webu.
6. Začíná školní rok proto v neděli 4.9.2022 bude mše svatá v Kr. Vážanech na zahájení školního roku
a žehnání aktovek. Děti se můžou těšit na nedělní katecheze v zákristii.
7. Rozvrh náboženství bude umístěn na nástěnce a na webu farnosti. Info u katechetek.
8. Rousinovec: Rozpis úklidové služby je na stránkách farnosti a vývěsce, příští ukliď bude 3.9. Prosíme
další zájemce o ukliď, aby se zapsali na arch vzadu v kostele.

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.

