Přehled bohoslužeb

27. ledna – 3. února 2019

neděle 27. 1.
8
Rousínov
930 Rousínovec
1100 Velešovice
pondělí 28. 1.
úterý 29. 1.
00

3. neděle mezidobí
mše sv. za živou a zemřelou rodinu Pipovu, Cahovu a Nedorostkovu.
mše sv. za Zdenu a Ladislava Leznarovi
mše sv. za Růženu a Jaroslava Kučerovy
kněžská rekolekce

středa 30.1.
1800 Velešovice

mše sv. za Přemysla Pazourka

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

čtvrtek 31. 1.
1800 Rousínov

mše sv. za Vítězslava Samsonka, živou a zemřelou rodinu.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

pátek 1.2.
1800 Rousínovec

mše sv. za farníky

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Svátek Uvedení Páně do Chrámu – pěší pout do Křtin k Panně Marii

sobota 2.2.
12 Křtiny
1800 Kr. Vážany
00

mše sv. za poutníky a za požehnání pro naše farní společenství
mše sv.

neděle 3. 2.

4. neděle mezidobí – Svatoblažejské požehnání

8
Rousínov
30
9
Rousínovec
00
11 Velešovice
00

mše sv. za Jana a Františka Čermákovy a živou rodinu.
mše sv. za manžela Richarda Urbance, živou a zemřelou rodinu
mše sv. za rodinu Šmerdovu a Soukupovu



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.



Příští neděle je první únorová neděle, proto bude mimořádná sbírka na opravy a potřeby našeho
kostela. Děkuji Vám 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.



V pondělí se pro nemoc SCHOLIČKA ve Velešovicích nekoná.



V pátek v 18.00 hodin zveme do Velešovic ke společné MODLITBĚ ZA RODINY.



Velešovice: v sobotu v 18.00 hodin začínáme SLAVENÍ DEVÍTI PRVNÍCH SOBOT NA SMÍR
NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE. Zveme všechny ke společné modlitbě, díkům a
chválám.



Paní katechetka Jana Zehnalová informuje, že v neděli 3. února se od 14:30 uskuteční v sále
Svornosti v Rousínovci farní karneval pro děti. Prosíme o pomoc: finanční nebo konkrétní dary
do tomboly (lze přinést do náboženství nebo na mši svatou pro děti v pátek v 18h v Rousínovci),
koláče nebo cukroví pro občerstvení účastníků karnevalu (lze přinést v neděli 3. února ve 12 h na
místo konání karnevalu nebo v pátek na mši svatou), prosím o pomoc s přípravou sálu od 12 hodin
na Svornosti. Výtěžek z karnevalu je určen výhradně pro další potřeby dětí. Těšíme se, že v
převleku za jakoukoliv pohádkovou postavu přijdou děti i dospělí.



V sobotu 2. února se vypravíme již tradičně na zimní pouť do Křtin. Sraz v 8.00 u kostela
sv. Máří Magdalény v Rousínově, odsud se auty přesuneme do Olšan k rybníčku. Odchod z Olšan
v 8.15 směr Křtiny (13,5 km). Mše sv. ve Křtinách bude ve 12 hodin.

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

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)

