Přehled bohoslužeb
neděle 9. 06.

9. - 16 června 2019
8. neděle velikonoční Slavnost Seslání Ducha Svatého

8
Rousínov
30
9
Rousínovec
1100 Velešovice

mše sv. za zemřelé rodiče a živou rodinu.
mše sv. za rodinu Trněnou a Rybníkářovu
mše sv.

pondělí 10. 6.
úterý 11. 6.
středa 12. 6. _

Habrovany zámek mše sv. 1000

1800 Velešovice

mše sv. za živé a zemřelé členy růžence a duše v očistci

00

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

čtvrtek 13. 06.
1800 Rousínov

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věcného kněze

mše sv.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

pátek 14. 06.
1800 Rousínovec

bohoslužba pro děti a mládež

mše sv. za farníky

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

sobota 15. 06.
mše sv. poutní v Olomoucí (autobusová pout)
neděle 16. 6.

8 00
9 30
11 00
1100

Rousínov
Rousínovec
Habrovany
Velešovice

Slavnost Nejsvětější Trojíce

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

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



Vždy před mší sv. je příležitost ke zpovědi.



Tento týden navštívím nemocné od 900.



Velešovice: V pondělí zveme děti ke společnému zpívání, scholička v 18.00 u Mazlů. Ve středu po
mši svaté zveme maminky a babičky ke společné modlitbě matek za děti



V sobotu 15. 6. 2019 se uskuteční Farní autobusová pout. Odjezd autobusu je v 700 hod od kostela
sv. Maří Magdaleny. V 830 bude v olomoucké katedrále mše svatá a poté si prohlédneme
arcibiskupský palác. Ve Šternberku bude volný čas na oběd, prohlídka hradu a farního kostela s
klášterem. Předpokládaný návrat mezi 19–20 hod.



Dnes v neděli je sbírka na charitativní účely. Děkují za vaše dary.



Minulou neděli byla pravidelná sbírka na opravy kostela. Děkují za vaše dary.



Z dobrovolných příspěvků dárců na Misijním dnu byly pokryty všechny náklady na Misijní den,
na misie budeme posílat 9 088 Kč. Děkuji všem za dary. Fotografie z této vydařené akce jsou na
webu farnosti.



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)

