Přehled bohoslužeb a ohlášky
DEN

POZNÁMKA

Neděle
30. 5.

Slavnost
Nejsvětější
Trojice

Pondělí
31. 5.

Svátek Navštívení
Panny Marie

Úterý
1. 6

Sv. Justina, mučedníka

30. květen–6. června 2021

MÍSTO

ČAS

Rousínov

800

Habrovany

930

Velešovice

1100

Rousínov

1730
1800

ÚMYSL
mše sv. za živou a + rodinu Pospíšilovu, Vymazalovu,
Grundelovu a duše v očistci a poděkování za 75 let
života
hodová mše sv. za naše občany a farníky na poděkování
za přijatá dobrodiní s prosbou za Boží požehnání
mše sv. za živou a + rodinu Krejčí

Středa
2. 6.
Čtvrtek
3. 6.

Slavnost Těla a Krve
Páně

Pátek
4. 6.

Velešovice

Sobota
5. 6.
Neděle
6. 6.

Sv. Bonifáce

10. neděle
mezidobí

1730
18

00

Adorace Pana Ježíše
mše sv. za živou a + rodinu Přibylovu, Plhalovu a
Kadlecovu
Adorace Pana Ježíše
mše sv.

Kr. Vážany

1800

mše sv. na úmysl dárce

Rousínov

800

mše sv. za + Annu Majerskou

Rousinovec
Velešovice

30

9
1100

mše sv. za rodinu Trněnou a Rybnikářovu
mše sv. za Františka Fiantu

Milí farníci
Na základě usnesení Vlády ČR je počet účastníků limitovaný velikostí prostoru (počtem míst k sezení a stání) a
nařízenými rozestupy 2 metrů ve všech směrech, s výjimkou členů domácnosti.
Život je Božím darem, s kterým bychom neměli hazardovat.
1. Děkuji za úklid a výzdobu kostela.
2. Kr. Vážany: Příští bohoslužba bude v sobotu 26. 6. 2021.
3. V pátek 11. června v 1800 v kostele v Rousinovci bude bohoslužba pro rodiče a děti na I. sv. přijímání.
Prosím rodiče ať přijdou s dětmi už v 1645. K prvnímu sv. přijímaní děti přistoupí v kostele sv. Václava
v neděli dne 13. června v 9 30. Prosím, proto abyste na tuto bohoslužbu nechali místo jen pro rodiny děti k I.
sv. přijímaní.
4. Velešovice: Bohoslužba bude mimořádně v pátek místo středy.
5. Velešovice: Dnes májová pobožnost v kostele v 1800.
6. Po celý měsíc květen jsme se scházeli na májových pobožnostech v kostelích nebo v přírodě u kapliček. Dnes
v neděli Vás zvu na poslední májovou pobožnost v Čechyni u kapličky ve 1400. Děkuji za společnou
modlitbu.
7. Děkuji za Vaše finanční dary jak během nedělní sbírky, tak na účty našich farností.
8. Minulou neděli byla sbírka na charitu. Děkuji za Vaše dary.
Moji drazí
Přeji vám a vyprošuji zdraví a Boží požehnání pro tyto dny. Sledujte mši svatou v televizi a na internetu, važte si
zdraví a života nejen svého ale i svých blízkých.
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.

