Přehled bohoslužeb

1. září - 8. září 2019
22 neděle mezidobí

neděle 1. 9.

Rousínov

00

8

mše sv. za zemřelou Margitu Jagnešákovu a živou rodinu s prosbou o ochranu Panny
Marie.
mše sv. za rodinu Pivečkovu, Indrovu, za zemřelé a poděkování za 23 let života

930 Rousínovec
1100 Velešovice
mše sv. za Jindřicha a Jarmilu Říhovi
_____________________________________________________________________________
pondělí 2. 9.
úterý 3. 9.

_________________________________
zámek Habrovany – návštěva

sv. Řehoř Veliký

středa 4.9.
Rousínov: 1500 pohřební mše sv. za Božetěcha Richtera
1800 Velešovice
mše sv. za živé a zemřelé spolužáky ročníku 46
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

čtvrtek 5. 9.

1800 Rousínov

mše sv. na úmysl dárce

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

pátek 6. 9.
1800 Rousínovec

mše sv. za farníky

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

sobota 7. 9.
neděle 8. 9.
00

8

930
1100

23. NEDĚLE MEZIDOBÍ

Rousínov
Rousínovec
Velešovice

mše sv. za živou a zemřelou rodinu Čermákovu a zemřelé rodiče z obou stran
mše sv. za Vladimira a Věru Flösslerovu, živou a zemřelou rodinu
mše sv. za Bořivoje Kocourka a dvoje rodiče



Vždy před mší sv. je příležitost ke zpovědi.



Děkuji za úklid a výzdobu kostela.



Od neděle 8. 9. budou opět probíhat během mše svaté u sv. Václava nedělní katecheze pro děti. V
zákristii bude připravený program, který dětem přístupnou formou podává nedělní evangelium.
Těší se na vás katechetka Eva.



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



Velešovice: ve středu po mši svaté společná modlitba za rodiny, v sobotu v 18.00 první sobota v
měsíci k Neposkvrněnému srdci Panny Marie a k modlitbě chval.



Příští rok v naší farnosti budete mocí přijmout svátost biřmování. Od října bude každý druhý
pátek po mši svaté probíhat příprava biřmovanců. Prosím zájemce, aby se přihlásili v zákristii
vyplněním přihlášky. Příprava je pro všechny pokřtěné farníky, kterým tato svátost nebyla
udělena a kteří dosáhnou během přípravy věku 15 let.



Bohoslužba v Habrovanech bude v sobotu 14. 9. 2019.



Prosím Vás všech, kteří jste se přihlásili na pouť do Svaté země, abyste doplnili požadavky
cestovní kanceláře.



V neděli 15. září putujeme ve šlépějích našich předků na farní pouť k Panně Marii
Sedmibolestné na Lutršték. Vycházíme z Velešovic v 8.00, z Kr. Vážan v 8.15 a společně pak z
Rousínovce od fary v 9.00. Hlavní mše sv. na Lutrštéku začíná v 10.30.



KRALOVOPOLSKÉ VÁŽANY: Po dobu oprav bude kostel zavřen.
Římskokatolická farnost – Kroužecká 501/1, 683 01 Rousínov P. Ondřej, farářrousinov@dieceze.cz mobil: 604 487 737 (volejte prosím mezi 9 a 16 hod)

