PŘEHLED BOHOSLUŽEB
24.

LEDEN AŽ

 neděle 24. 1.
7.30
9.00
9.00
10.30
10.45

Rousínov
Rousínovec
Komořany
Kr. Vážany
Velešovice

31.

LEDEN

2010

3. neděle během roku
mše sv. za Arnošta Franka, manželku, rodiče, živou i † rodinu; za Václava Nohela, dceru a syna

mše sv. za Ludmilu Sedlaříkovu a dvoje rodiče
mše sv. za živé i † farníky
mše sv. za Boženu a Vladimíra Doleželovy, syna a živou rodinu
mše sv. za Josefa Rybnikáře a duše v očistci

 pondělí 25. 1.

svátek Obrácení sv. Pavla

8.00 Rousínov
mše sv. za † manžela, živou i † rodinu
18.00 Podbřežice mše sv.
 úterý 26. 1.
18.00 Komořany

mše sv. za P. Jana Podveského a Anežku Podveskou

 středa 27. 1.
17.00 Kr. Vážany mše sv. za živé i † přátele a dobrodince
 čtvrtek 28. 1.
18.00 Rousínov
18.30 – 19.00

mše sv.
adorace a svátostné požehnání

 pátek 29. 1.
18.00 Rousínov
18.00 Velešovice

mše sv. za všechny trpící a spoutané jakýmkoliv zlem
mše sv. za rodinu Palečkovu, Štěrbovu a Bianchi

 sobota 30. 1.
8.00 Rousínov
mše sv. není
18.00 Podbřežice mše sv. není
19.00 Habrovany mše sv. není
 neděle 31. 1.
7.30
9.00
9.00
10.30
10.45

Rousínov
Rousínovec
Komořany
Kr. Vážany
Velešovice

4. neděle během roku
mše sv. za manžela Stanislava, sestru, syna Jiřího, rodiče Šmerdovy, Koreckých, syny Antonína, Stanislava a duše v očistci

mše sv. za † Jana a Vladimíra Homolovy a dvoje rodiče
mše sv. za Karla Hálu, rodiče a rodinu
mše sv. za Marii a Františka Puppovy a živou rodinu
mše sv. za Růženu a Jaroslava Kučerovy

 Dnes 24. ledna sbírka na pomoc obětem zemětřesení na Haiti.
 Ve středu 27.1. zveme na faru k Povídání o víře – nad Katechismem katolické církve. Sejdeme se v 19.15.
 Adorační dny farností:
 Rousínov: pátek 29.1. – od 9 do 18 hod., zakončení mší sv. a požehnáním v 18.00 – v kostele sv. Máří Magdalény
 Komořany: neděle 31.1. – po mši sv. až do požehnání ve 14.30
 V pátek 29.1. v den pololetních prázdnin, jsou děti zvány na zábavné dopoledne s deskovými společenskými hrami. Začátek v 9.30 v klubovně Motýlků na Svornosti. S sebou si přineste dobrou náladu, svačinu a hru, kterou rádi hrajete (šachy, Člověče nezlob se, Žížaly apod.).
Závěr asi ve 12 hodin.
 Farní zimní Pouť do Křtin bude v sobotu 30.1. Sraz u sv. Máří Magdalény v 8.00 a poté přesun auty do Olšan. Odchod v 8.15 z Olšan od
kapličky. Mše sv. bude ve Křtinách ve 12.00. Poté návrat zpět do Olšan. Proto v sobotu nebudou v Rousínově a okolí mše sv.
 Týden modliteb za jednotu křesťanů probíhá ve dnech 18.—25. ledna.

Římskokatolická farnost, Kroužecká 1, 683 01 Rousínov ● www.farnostrousinov.cz ● tel.: 517 371 379
P. Stanislav Pacner, kaplan – mobil: 737 509 507 ● P. Michael Macek, farář – mobil: 731 40 26 66

