Přehled bohoslužeb a ohlášky

17.– 24. října 2021

DEN

POZNÁMKA

MÍSTO

ČAS

Neděle
17. 10.

29. neděle
mezidobí

Velešovice

800

Pondělí
18 10.

Sv. Lukáše

Úterý
19. 10

Sv. Pavla od kříže

Rousinovec

10

00

ÚMYSL
mše sv. za Františka Fiantu, živou a + rodinu
mše sv. za biřmovance a za farníky

Středa
20. 10.
Čtvrtek
21. 10.
Pátek
22. 10.

Sv. Jana Pavla II

Velešovice

1900

Modlitby otců

Sobota
23 10.

Sv. Jan Kapistránského

Kr. Vážany

1800

večerní modlitba se zpěvy

30. neděle
mezidobí

Rousínov
Rousinovec

800
930

mše sv. za živou a + rodinu Zouharovu a Vránovu

Neděle
24. 10.

Velešovice

1100

mše sv. za manžela a otce
mše sv. za Bořivoje Kocourka a dvoje rodiče

Milí farníci
Na základě usnesení Vlády ČR musí účastníci při dodržení vzdálenosti 1,5 metru od ostatních osob (s výjimkou členů
domácnosti), respirátor ani chirurgickou roušku mít nasazenou nemusíte. Nadále to však důrazně doporučujeme! Účastníci si
před vstupem do vnitřních prostor musí vydezinfikovat ruce.

1. Děkuji za úklid a výzdobu kostela.
2. Po 9 prvních pátku v měsíci se po mši svaté budeme modlit litanii k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. O
historii slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova najdete na: www.pastorace.cz
3. Dnes v naší farnosti biřmování.
4. Děkuji za Vaše finanční dary jak během nedělní sbírky, tak na účty našich farností.
5. V sakristii si můžete zakoupit kalendáře na příští rok 2022 za 70 Kč.
6. Kr. Vážany: Příští bohoslužba bude v sobotu 6.11.21.
7. Ve školním roce opět zveme děti ke sv. Václavu na nedělní katecheze pro děti s katechetkou Evou
Modlitbovou. Začínáme od neděle 24. 10. Cílem katecheze je dětem přístupnou formou vysvětlit
nedělní evangelium.
8. Příští neděli bude sbírka na misie – je to misijní neděle. Dopis je na nástěnce.
9. Habrovany: Příští bohoslužba zde bude v sobotu 13. 11. 21.
10.

Za týden 24. 10. je Misijní neděle. Děti mohou misijní víkend zahájit podzimním Nocováním,

které začíná v pátek večer. Bližší informace + přihlášky u p. katechetky na mailu
jana.zehnalova@gmail.com nebo tel. 777968411. Kvůli koronaviru je počet míst omezený.
11.

Měsíc říjen je zasvěcený Panně Marii proto v neděli po mši sv. se společně pomodlíme desátek

sv. růžence.
Žehná a modlí se s 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.

