Přehled bohoslužeb

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Neděle16. 6.

800
930
1100
1100

16. – 23. června 2019

Rousínov
Rousínovec
Habrovany
Velešovice

mše sv. za Josefa Šedého, manželku a duše v očistci.
mše sv. za Gabriela Nohela, živou a zemřelou rodinu

mše sv. Hody
mše sv. Miroslava a Anežku Novotný a živou a zemřelou rodinu

pondělí 17. 6.
úterý 18. 6.
středa 19. 6. _

Habrovany zámek

18 00 Velešovice

mše sv. za Ilonu Svobodovu a dar zdraví

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

čtvrtek 20. 6.
18 00 Rousínov

Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo

mše sv. na úmysl dárce

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

pátek 21. 6.
18 00 Rousínovec

bohoslužba pro děti a mládež

mše sv. za farníky

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

sobota 22. 6.
18 00 Habrovany

mše sv.

neděle 23. 6.

800
930

12. NEDĚLE MEZIDOBÍ

Rousínov
Rousínovec

mše sv. za živou a zemřelou rodinu Haškovu, Piknerovu a Koukalovu
mše sv. za Antonína Marka, manželku a dvoje rodiče, za rodiče Trávníčkovi a

sestru

11

00

Velešovice

mše sv. za Pavlu Krejčířovu a dvoje rodiče



Vždy před mší sv. je příležitost ke zpovědi.



Tento týden navštívil jsem nemocné. Děkuji za společnou modlitbu.



Velešovice: Ve středu po mši svaté zveme maminky a babičky ke společné modlitbě matek za děti.
V pátek 21. 6. zveme ke společné modlitbě otců v 18.30 ve Velešovicích.



Včera v sobotu 15. 6. jsme byli na autobusové pouti. Děkuji Vám za společně strávený čas.



Příští neděli bude sbírka na bohoslovce. Děkuji za vaše dary.



V pátek 21. června 2019 při mši svaté v 18 hodin v kostele sv. Václava v Rousínovci se uskuteční
poděkování za letošní školní rok a předávání vysvědčení z náboženství. Po mši bude program na
farním dvoře.



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



Ode dneška si můžete psát úmysly mší sv. na II pololetí.



Ve čtvrtek před bohoslužbou bude 17 30 adorace.



Po dobu oprav bude kostel v Kr. Vážanech uzavřen.
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)

