Přehled bohoslužeb
neděle 30. 12.
800
930
1100

30. prosinec až 6. leden 2019
1. neděle vánoční Svátek Svaté rodiny – žehnání manželům

Rousínov
Rousínovec
Velešovice

mše sv. na úmysl dárce
mše sv. za farníky
mše sv. za rodiny

pondělí 31. 12.
1600
Rousínov

Silvestra I papeže
mše - poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku 2019

úterý 1. 01.

Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

800 Rousínov
930 Rousínovec
1100 Velešovice
středa 2. 1.

mše sv.
mše sv.
mše sv. za rodinu Kuchlerovu a Bartákovu a celý rod

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

čtvrtek 3. 1.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

pátek 4. 1.
1500 Kr. Važany
1700 Rousínovec

rozloučeni s panem Svatoslavem Doleželem
mše sv.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

sobota 5. 1.
18 00 Kr. Vážany

mše sv.

neděle 6. 1.
Rousínov
930 Rousínovec
1100 Velešovice

mše sv.
mše sv.
mše sv. za Martu a Drahomíra Raušerovi, celou živou a zemřelou rodinu

800



Vždy před mší sv. je příležitost ke svátosti smíření



Každý pátek je v 18

00

v kostele sv. Václava mše svatá pro děti a mládež. Před začátkem mše je

také příležitost k nacvičování písniček.


V neděli 6. 1. 2019 v 18 hod vás srdečně zveme na Tříkrálový slavnostní koncert. Hraje Cimbálová
muzika Kalečník v kostele sv. Maří Magdaleny.



Děkuji dětem a rodičům za společné prožití adventní doby obzvlášť za průvod s lucernami.



V pátek v 18.00 hodin zveme k modlitbám za rodiny do kostela sv. Barbory ve Velešovicích



Každý první týden v měsíci bude během nedělních bohoslužeb mimořádná sbírka na opravy a
potřeby našeho kostela. Nejbližší sbírka bude již v neděli 6. ledna. Děkuji vám za pochopení a za
vaše dary.



Milí farníci, jako každý rok se na vás obracíme s prosbou o úklid sněhu v okolí kostela sv. Václava.
Zapište se, prosím, na arch, který leží na stolečku u bočního oltáře, tam najdete i bližší informace.



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 16 30. Místo schůzky bude ještě upřesněno.
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.

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

Římskokatolická farnost – Kroužecká 501/1, 683 01 Rousínov P. Ondřej, farář
rousinov@dieceze.cz mobil: 604 487 737 (volejte prosím mezi 9 a 16hod)

