Přehled bohoslužeb

16. září až 23. září

neděle 16. 09.
8.00

Rousínov
Rousínovec
Velešovice

24. neděle v mezidobí
mše sv. za rodinu Nekoušovu, manžele Širůčkovy a rodinu Hofmanovu
mše sv. NENÍ
(Lutršték)
mše sv. NENI
(Lutršték

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

pondělí 17. 9.


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

úterý 18. 9.


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

 středa 19. 9.
1800

Rousínovec

mše sv. za Bedřicha Břouška a živou rodinu

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

 čtvrtek 20. 9.
Rousínov

mše sv. NENÍ

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

 pátek 21. 9.
Velešovice

svátek sv. Matouše
mše sv. NENÍ

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

 sobota 22. 9.
1800
Kr. Važany mše sv. za rodinu Bezroukovou, Zdenečka Libánka, živou a zemřelou rodinu a
dar zdraví pro Janu a taky za rodiče Zachovalovy, živou a zemřelou rodinu
=======================================================================================

neděle 23. 9.

25. neděle v mezidobí

Rousínov
mše sv. za Arnošta Franka, manželku, rodinu Frankovu, Grimovu, živou a
zemřelou rodinu
930 Rousínovec
mše sv. za Františka Tomana a duše v očistci
1100 Velešovice
mše sv. za živou a zemřelou rodinu Skřivánkovu a Šprtovu
 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.
 Příští neděli bude sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Svým darem
podpoříte službu kněží a život v naší diecézi. Více informací na stránce <fond.biskupstvi.cz>.
 Srdečně zveme všechny farníky na Farní odpoledne, které bude v neděli 23. 9. 2018 od 15 hod v
areálu Svornosti. V průběhu odpoledne budeme promítat fotky z minulých let, bude připraven
i malý program pro děti. Občerstvení je zajištěno, ale pokud přinesete něco dobrého ke kávě,
budeme rádi. Prosíme o pomoc s přípravou (lavičky, stoly atd.) od 14 hod. Děkujeme.
 Od 9.9.budou probíhat během mše svaté u sv. Václava nedělní katecheze pro děti.
 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. Prosíme tímto, aby se v pátek
21. září v době od 18 do 18:15 hodin rozezněly kostelní zvony.
 Dnes v neděli 16. září putujeme na Lutršték. Vycházíme z Velešovice v 8.00, z Kr. Vážany 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.
 V sobotu 22. 9. si udělí v Brně svatost manželství Karolina Coufalova a Jiří Svoboda.
800

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

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

