Přehled bohoslužeb

9. září až 16. září

neděle 9. 09.
8.00
9.30
11.00

Rousínov
Rousínovec
Velešovice

23. neděle v mezidobí
mše sv. na poděkovaní za přijata dobrodiní za 10 let manželství
mše sv. s prosbou o Boží pomoc v nemocí a za dar zdraví
mše sv. za živé a zemřelé farníky

=======================================================================================

 pondělí 10. 9.
……………………………………………………………………………………………………………………………………

 úterý 11. 9.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 středa 12. 9.
1800

Rousínovec

mše sv.

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

čtvrtek 13. 9.
1800

Rousínov

Památka sv. Jana Zlatoústého
mše sv.

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 pátek 14. 9.
1800

Velešovice

mše sv.za Annu a Josefa Mrázovi, dvoje rodiče a živou rodin

…….……………………………………………………………………………………………………………………………….

 sobota 15. 9.
1800

Habrovany

mše sv.

=====================================================================================

neděle 16. 9.
800














Rousínov
Rousínovec
Velešovice

24. neděle v mezidobí
mše sv.na poděkovaní za narození dítěte
mše sv. NENÍ
(Lutršték)
mše sv. NENI
(Lutršték)

Pouť mužů – v sobotu 6.10. (Neratov a tvrz Bouda); přihlášky od začátku září u P. Stanislava.
Paní katechetka Jana Zehnalová oznamuje, že rozvrh náboženství je ve všech farnostech stejný jako loni.
Najdete jej ve vývěsce kostela, ve škole i na stránkách farnosti. Výuka začíná od pondělí 10.září.
Děkují rodičům, dětem a p. katechetce Janě Zehnalové za přípravu mší sv. pro děti na zahájení nového
školního roku.
Srdečně zveme všechny farníky na Farní odpoledne, které bude v neděli 23.9.2018 od 15 hod v areálu
Svornosti. Přijďte si popovídat a seznámit se tak s P. Ondřejem u dobrého jídla a pití. Pokud donesete
něco sladkého budeme rádi.
Od 9.9.budou probíhat během mše svaté u sv. Václava nedělní katecheze pro děti. Bude pro ně připravený
program, který je tematicky věnován nedělnímu evangeliu. Cílem katecheze je dětem přístupnou formou
vysvětlit nedělní evangelium. Tímto děkují p katechetce Evě Modlitbové.
Dne 21. září si naše společnost připomíná Mezinárodní den míru. Tento den v rámci Evropského roku
kulturního dědictví proběhne akce „A zvony zvoní“, která má za cíl v jeden okamžik rozeznít v celé
Evropě co největší počet zvonů jako symbolů míru.
Česká biskupská konference na svém 114. plenárním zasedání rozhodla o tom, že se církev k této akci
připojí. Prosíme tímto, aby se v pátek 21. září v době od 18 do 18:15 hodin rozezněly kostelní zvony jako
připomínka Mezinárodního dne míru
V neděli 16. září putujeme ve šlépějích našich předků na farní pouť k Panně Marii Sedmibolestné na
Lutršték. Vyzbrojeni modlitbou růžence a zpěvem chval, pod záštitou kříže 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. a hlavní celebrant je P. Stanislav Pacner.
V sobotu 22.9.2018 v 16 hod bude žehnání kříže v Habrovanech u kostela – jste zvaní.

===================================================================================================================

Římskokatolická farnost – Kroužecká 501/1, 683 01 Rousínov P. Ondřej, farář
rousinov@dieceze.cz – mobil: 604 487 737

