Přehled bohoslužeb
neděle 6. 01.

6. ledna až 13. ledna 2019
2. neděle vánoční Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

800
Rousínov mše sv.
30
9
Rousínovec mše sv.
00
11
Velešovice mše sv. za Martu a Drahomíra Raušerovi, celou živou a zemřelou rodinu
pondělí 7. 01.
úterý 8. 01.
1000 Habrovany zámek
mše sv.
00
15 Rousínov
pohřební mše sv. za zemřelou Anežku Procházkovu
středa 9. 01.
1500 Kr. Vážany
pohřební mše sv. za Arnošta Doležela
00
18 Velešovice
mše sv. za živé a zemřelé členy Růžence a za duše v očistci
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

čtvrtek 10. 01.
1800 Rousínov

mše sv. za Renatu a Stanislava Březovy, Jana Kopřivu a duše v očistci.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

pátek 11. 01.
1800 Rousinovec

mše sv. za farníky

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

sobota 12. 01.
1800

Kr. Vážany mše sv. za Danu Havířovu, živou a zemřelou rodinu

neděle 13. 01.

Svátek Křtu Páně

8
Rousínov
mše sv. Za Františku Novákovu, manžela a duše v očistci.
930 Rousínovec
mše sv.
00
11 Velešovice
mše sv. za Stanislava Honka, manželku, rodiče a sourozence
Vždy před mší sv. je příležitost ke svátosti smíření.
Každý pátek je v kostele sv. Václava mše svatá pro děti a mládež. Před začátkem mše je
také příležitost k nacvičování písniček.
Dnes v nedělí 6.1.2019 zveme Vás na slavnostní koncert na Tři krále do kostela sv. Maří
Magdalény v 1800. Cimbálová muzika Kalečník.
V první neděle v měsíci bude bývat během bohoslužeb mimořádná sbírka na opravy a
potřeby našeho kostela. Děkuji Vám za vaše dary.
Ve středu navštívím nemocné od 830.
V pondělí 7.1.zveme děti na setkání scholičky. V 18.00 budeme hrát a zpívat u Mazlů č.208
Zveme na Vánoční koncert plný sváteční hudby a vánočních koled v sobotu 12. ledna 2019
v 1800 v kostele sv. Maří Magdalény v Rousínově.
Naše farnost bude dne 18. 5. 2019 pořádat Misijní den, tj. setkání děti, jejich rodičů a také
přátel papežského misijního díla děti (PMDD) za účasti biskupa brněnského. Prosím vás
abyste se zapojili podle možnosti do této akce. Schůzka bude 13 ledna v 1630 v sále
svornosti. Potřebujeme pomoc při organizaci doprovodného programu, jako jsou
tematické hry pro děti, workshopy atd., dále je třeba zajistit drobné občerstvení pro
účastníky a technické zázemí této akce. Budeme rádi i za finanční dary či jiné sponzorské
dary potřebné pro tuto akci.
Můžete si už zapisovat úmysly mší sv. na první pololetí.
Slavkovská farnost vás srdečně zve na deset společně strávených příjemných večerů kurzu
alfa, kde se můžete dozvědět něco víc o křesťanské víře. Začínat budeme vždy společnou
večeří, po které bude následovat krátká přednáška a neformální diskuse ve skupinkách.
Začínáme již 10. ledna, informace a přihlášky na webu farnosti Slavkov u Brna.
00














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

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)

