Přehled bohoslužeb a ohlášky
DEN

POZNÁMKA

MÍSTO
Rousínov

neděle
31. 5.

Slavnost
Seslání Ducha
Svatého

31. května - 7. června 2020
ČAS
800

Rousínovec

9

Velešovice

1100

30

ÚMYSL
mše sv. za živou a + rodinu Pospíšilovu, Vymazalovu,
Gründelovu a duše v očistci
mše sv. za Marii Adamcovu, živou a + rodinu
mše sv. za Bořivoje Zukala a celý rod
Pondělí není úřední den

pondělí
1. 6.

Panny Marie, Matky
Církve

Úterý
2. 6

kontrolní den

Středa
3. 6.

Sv. Karla Lwangy a
druhů mučedníku

Velešovice

1800

mše sv. za živou a zemřelou rodinu Krejčí

čtvrtek
4. 6.

Svátek Ježíše Krista,
nejvyššího a věčného
kněze

Rousínov

1800

mše sv.

Pátek
5. 6.

Sv. Bonifaáce bp.
Mučedníka

Rousínovec

1800

mše sv. za farníky

Slavnost
nejsvětější
Trojíce

Rousínov
Habrovany

800
930

mše sv. za + Vratislava Nohela, otce a sestru
mše sv. hodová – poděkovaní za přijata dobrodiní a za

Sobota
6. 6.
Neděle
7. 6.

požehnání občanům a farníkům
Velešovice

11

00

mše sv.

Milí farníci
Na základě další fáze uvolňování pravidel, jsou od 25. května povoleny vnitřní a venkovní akce až do 300 osob,
což se týká i bohoslužeb.
Prosíme Vás o dodržování hygienických předpisů a požadavků, které jsou zveřejněny na farních stránkách a v
kostelích (rozestupy v lavicích, roušky a desinfekce).
Nadále platí, že po dobu trvání mimořádných opatření je dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.
1. Po celý měsíc květen jsme se scházeli na májové pobožnosti v přírodě u křížů a kapliček. Dnes v neděli 31. 5.
bude poslední letos společná májová pobožnost ve Vítovicích u kapličky v 1500. Děkuji za společnou modlitbu.
2. Dnes v neděli v kostele sv. Barbory ve Velešovicích v 17.00 hod. modlitba májové pobožnosti.
3. Ve čtvrtek 4.6 zveme do kostela na náměstí v 17 00 děti, které se připravují na první sv. přijímaní.
4. V pátek 5. 6. zveme do kostela sv. Václava v 17 00 děti, které se připravují na první sv. přijímaní.
5. V pátek ve Velešovicích 18.00 pobožnost 1.pátku na smír Nejsvětějšímu srdci Pána Ježíše a chvály
6. Všechny Vaše úmysly v době pandemie byly odslouženy při bohoslužbách bez účasti lidu.
7. Dnes v neděli je sbírka na charitativní účely. Děkují za Vaše dary.
8. Příští nedělí mše sv. hodová v Habrovanech.
9. Děkuji vám za úklid a výzdobu kostela
Přeji Vám všem, také dětem i naším mladým a celým rodinám hodně zdraví a Božího požehnání.
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. Volejte jen vyřídit naléhavou věc.

