Přehled bohoslužeb

30. červen - 7. červenec 2019
13 neděle mezidobí

Neděle 30. 6.

800 Rousínov
930 Rousínovec
1100 Velešovice

mše sv. za zemřelé rodiče, živou a zemřelou rodinu.
mše sv. za Vladimíra Sedlmajera a dvoje rodiče
mše sv. za rodinu Klementovu, Bartákovu a Havířovu

pondělí 1. 7.
úterý 2. 7
středa 3. 7.
Rousínov

1530 rozloučíme se s panem Stanislavem Bendou

1800 Velešovice

mše sv. na úmysl dárce

Sv. Tomáše

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

čtvrtek 4. 7.
1800 Rousínov

mše sv. na úmysl dárce

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________

pátek 5. 7.
800
Rousínovec

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

mše sv. za farníky

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________

sobota 6. 7.
neděle 7. 7.

14. NEDĚLE MEZIDOBÍ

8
Rousínov
30
9
Rousínovec
00
11 Velešovice


mše sv. za živou a zemřelou rodinu Přibylovu
mše sv. za Jaromíra Sedlaříka a Annu a Miroslava Severovy
mše sv. za živou a zemřelou rodinu Oklešťkovu a Tomšů
Vždy před mší sv. je příležitost ke zpovědi.



Minulou neděli byla sbírka na bohoslovce. Děkuji za vaše dary.



Příští neděle bude pravidelná sbírka na opravy.



Dnes při mši svaté děkujeme za letošní školní a katechetický rok a modlíme se za požehnaní

00

na prázdniny.


Velešovice: Ve středu po mši svaté společná modlitba maminek za děti. V pátek 5. 7. v 18.00
zveme ke společné modlitbě za naše rodiny. V sobotu 6. 7. v 18.00 zveme ke slavení pobožnosti
1. sobot k Neposkvrněnému srdci Panny Marie a společné chvály v kostele sv. Barbory.



Můžete si zakoupit kalendáře na rok 2020. Cena je 69Kč.



Můžete si psát úmysly mší sv. na II. pololetí.



Ve dnech 7. -11. 8. se opět vydáme na vícedenní na pěší pouť. Tentokrát budeme putovat z
Mikulova na Hradištko sv. Klimenta. Pokud máte chuť se přidat k nám, hlaste se do konce
června V. Hůlkovi nebo E Modlitbové.



Farnost Holubice nás zve na oslavu 90. výročí posvěcení kostela sv. Václava v Holubicích. Další
informace najdete na internetových stránkách této farnosti.



Bohoslužba v Habrovanech bude v sobotu 27. 7. 2019



KRÁLOVOPOLSKÉ VÁŽANY: Po dobu opravy kostel zavřeny.
Římskokatolická farnost – Kroužecká 501/1, 683 01 Rousínov P. Ondřej, farář
rousinov@dieceze.cz mobil: 604 487 737 (volejte prosím mezi 9 a 16 hod)

