Přehled bohoslužeb a ohlášky
DEN

MÍSTO

ČAS

Rousinovec

800

mše sv. za Boží pomoc a ochranu pro živou a+ rodinu
Přibylovu a Reichovu

Kr. Vážany

930

mše sv. za rodinu Havířovu, zetě, vnuka a rodinu
Floriánovu

Velešovice

1100

mše sv. za rodinu Rumpovu a Bartákovu

Habrovany

1400

Rozloučíme se s panem + Jaroslavem Baláčem

Středa
5. 10.

Velešovice

1800

Čtvrtek
6. 10.

Rousinovec

1800

mše sv. na úmysl dárce

Velešovice

1800

pobožnost prvního pátku NA SMÍR BOŽSKÉMU
SRDCI PÁNĚ a chvály

Rousinovec

1800

mše sv. za farníky

Neděle
2. 10.

POZNÁMKA

2. -9 řina2022

27. neděle mezidobí

ÚMYSL

Pondělí
3. 10.
Úterý
4. 10.

Pátek
7.10.

Sv František z Assisi

Panna Maria
Růžencová

Sobota
8.10.
Neděle
9.10.

mše sv. za Bohumila Krejčíře, manželku, syna a duše
v očistci (po mši svaté modlitby matek za děti)

.

28. neděle mezidobí

Rousinovec

800

Kr. Vážany
Velešovice

30

9
1100

mše sv. za nemocnou osobu
mše sv. za živou a zemřelou rodinu Bendovu
mše sv. na úmysl dárce

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, děkujeme všem, kteří pomáháte a
posíláte finanční dary na účet farnosti Rousínov, (vs. 42022 UKRAJINA).
5. Začal školní rok proto od neděle 25. 9. 2022 se děti můžou těšit na nedělní katecheze v zákristii ve
Vážanech.
6. Zveme vás na modlitební setkaní: Odpoledne s Božím slovem, které se po prvé bude konat v neděli
9. 10. v sálue staré fary na náměstí v 1800.
7. Rousinovec: Rozpis úklidové služby je na stránkách farnosti a vývěsce. Příští úklid bude 15. 10. 2022
Prosíme další zájemce o úklid, aby se zapsali na arch vzadu v kostele.
8. Velešovice: Dnes v neděli 2.10. na mši svaté budeme děkovat za úrodu. Jste zváni.
9. Začíná měsíc říjen, proto se vždy po nedělní mši svaté pomodlíme desátek růžence za mír.

Svátost smíření je možné přijmout před mší svatou.

Návštěvu nemocného je možné domluvit telefonicky s knězem.

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.

