PŘEHLED BOHOSLUŽEB
30.
Svátky a památky:


neděle 30.11.
neděle 7.12.

LISTOPAD AŽ

7.

PROSINEC

2008

1. neděle adventní
2. neděle adventní

Rousínovec – kostel sv. Václava

30.11. neděle 9.00 mše sv. za Antonína Marka
5.12. pátek 18.00 mše sv. za živé a † farníky
7.12. neděle 9.00 mše sv. na poděkování za 80 let života a za živou a † rodinu


Rousínov – kostel sv. Maří Magdalény

30.11. neděle
1.12.
4.12.
6.12.
7.12.

7.30 mše sv. za živou a † rodinu Hrabovskou a Nedorostkovu
na poděkování za 95 let života a další ochranu a pomoc Boží
pondělí 7.30 mše sv.
čtvrtek 18.00 mše sv. za duše v očistci
sobota 8.00 mše sv. na úmysl dárce
za Františku a Klementa Bubeníka
neděle 7.30 mše sv. za živou a † rodinu Šedou a Šlimarovu; na poděkování za přijatá celoživotní
dobrodiní; za manžela, živou a † rodinu Šmerdovu, Koreckou, Kalvodovu a duše v očistci



Královopolské Vážany – kostel sv. Filipa a Jakuba

30.11. neděle 10.30 mše sv. za živé a † farníky
3.12. středa 17.00 mše sv. za Žofii Baláčovu, manžela a děti
7.12. neděle 10.30 mše sv. za Václava Levíčka, manželku a vnuka;
za Emilii a Pavla Bartákovy a dar zdraví


Habrovany – kostel Nejsv. Trojice

6.12. sobota 19.00 mše sv. za Marii Hermanovou


Komořany – kostel sv. Barbory

30.11. neděle 9.00 mše sv. za manžele Šmídovy, Mičánkovy, dvoje rodiče a příbuzné
2.12. úterý 18.00 mše sv. za členy živého růžence
7.12. neděle 9.00 mše sv. za Františku Hrubou, manžela a dvě dcery


Podbřežice – kostel sv. Petra a Pavla

1.12. pondělí 18.00 mše sv.


6.12. sobota 17.30

mše sv.

Velešovice – kostel sv. Barbory

30.11. neděle 10.45 mše sv. za Ludmilu a Vojtěcha Drápalovy a dvoje rodiče;
za Františka Kordiovského, manželku a duše v očistci
5.12. pátek 18.00 mše sv. za † Jindřicha Houdka, manželku a syna
7.12. neděle 10.45 mše sv. za Antonína Outratu a dvoje rodiče









V pondělí 1.12. bude v 15.30 mše sv. na zámku v Habrovanech.
Ve čtvrtek 4.12. bude P. Michael navštěvovat nemocné.
Na pátek 5.12. jsme do Rousínovce na mši sv. pro děti pozvali i sv. Mikuláše.
V sobotu 6.12. ráno bude farní zabíjačka. Společné posezení pak bude od 16.00 na faře.
Příští neděli 7.12. bude na faře v 19.00 setkání farní rady.
Nácvik na Živý betlém bude v pátek 12.12. v 19.00 v sále Svornosti.
Duchovní obnovy ve Slavkově: Sobota 6.12. pro mladé od 17 let (P. Jan Pacner)
V kostelích je možnost zakoupit stolní kalendáře i „Průvodce adventem“.
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