Přehled bohoslužeb a ohlášky
DEN

POZNÁMKA

Neděle
12. 6.

Slavnost Nejsvětější
Trojíce

Pondělí
13. 6.

Sv. Antonin

12. – 19. června 2022

MÍSTO

ČAS

ÚMYSL

Rousinovec
Habrovany
Velešovice

800
930
1100

mše sv. za rodiče Kousalovi, živou a + rodinu
mše sv. za požehnaní pro občany a farníky
mše sv. za Oldřišku a Karla Frankovi, živou, + rodinu a
duše v očistci

Velešovice

1800

mše sv. za oběti havárií, neštěstí a válek (po mši svaté
modlitby matek za děti)

1730

Adorace

Úterý
14. 6.
Středa
15. 6.
Čtvrtek
16. 6.
Pátek
17.6.

Boží Tělo

Rousinovec

18

00

mše sv. za rodinu Trněnou a Rybnikářovu

18

00

modlitby za rodiny

Rousinovec

18

00

mše sv. za farníky

Velešovice

800

mše sv. za Anežku a Miroslava Novotný, živou a +
rodinu

1400

mše sv. za Jaroslava Holka, živou a + rodinu

Velešovice

Sobota
18.6.

Neděle
19.6.

Rousínov
zahrada u
kulturního
domu Záložna

Děkovná bohoslužba za 800 let Rousínova

Milí farníci

1. Děkuji za úklid a výzdobu kostela.

2. Po 9 prvních pátku v měsíci jsme se scházeli v kostele na modlitbu k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
Děkují všem za celoroční společnou modlitbu.
3. Děkuji za Vaše finanční dary jak během nedělní sbírky, tak na účty našich farností.
4. Zveme děti na nedělní katecheze, v Královopolských Vážanech.
5. Srdečně zveme děti a rodiče na slavnostní bohoslužbu v Kr. Vážanech v 930 na ukončení školního
roku, která se bude konat v neděli 26.6.
6. Naše farnost se rozhodla, že pomůže s ubytováním uprchlíků z Ukrajiny. Bližší informace na
stránkách farnosti. Můžete zasílat finanční dary na účet farnosti Rousínov, vs. 42022 nebo napište
do zprávy pro příjemce UKRAJINA.
7. Děkují za organizaci a přípravu akce Noc kostelu.
8. Minulou neděli 5. 6. byla sbírka na charitativní účely. Děkuji za vaše dary.
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.

