Přehled bohoslužeb

7. – 14. červenec 2019
14. neděle mezidobí

Neděle 7. 7.

800 Rousínov
930 Rousínovec
1100 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

pondělí 8. 7.
úterý 9. 7.
středa 10. 7. _
1800 Velešovice

mše sv. na úmysl dárce

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________

čtvrtek 11. 7.

sv. Benedikt
mše sv. mimo farnost (letní dětský tábor)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____

pátek 12. 7.

mše sv. za farníky mimo farnost

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______

sobota 13. 7.
neděle 14. 7.

8
Rousínov
930 Rousínovec
1100 Velešovice
00

15. NEDĚLE MEZIDOBÍ
mše sv. za manžele Žofii a Jaroslava Polachovy a dvě dcery.
mše sv. za živou a zemřelou rodinu Modlitbovu, Dundálkovu a Dočkovu
mše sv. za Bořivoje Zukala a celý rod

 Vždy před mší sv. je příležitost ke zpovědi.
 Dnes byla pravidelná sbírka na opravy. Děkuji za vaše dary.
 Tento týden děti z náboženství začínají prázdninový tábor, proto se modlíme za
požehnání na tento čas odpočinku.
 Velešovice: Ve středu po mši svaté společná modlitba maminek za děti.
 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 V.
Hůlkovi nebo E. Modlitbové.
 Farnost Holubice nás zve nedělí 14. 7. 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. 19.
 KRALOVOPOLSKE 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)

