Přehled bohoslužeb
neděle 3. 02.

800 Rousínov
930 Rousínovec
1100 Velešovice
pondělí 4. 02.
úterý 5. 02.
středa 6. 02.

3. únor až. 10 února 2019

4. neděle mezidobí - Svatoblažejské požehnání
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
Habrovany zámek - návštěva

1800 Velešovice

sv. Agáty
sv. Pavla Mikiho a druhu

mše sv. za živou a zemřelou rodinu, Boží požehnání, ochranu Panny Marie a
dary Ducha svatého

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

čtvrtek 7. 02.

1800 Rousínov

mše sv. za + rodinu Charvátovu a Maurerovu.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

pátek 8. 02.

18

00

mše svatá pro děti s rodiči a mládež

Rousinovec

mše sv. za farníky

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

sobota 9. 02.

1800 Kr. Vážany
neděle 10. 02.

mše sv. za Mari Sedlaříkovu, manžela a rodiče
5. neděle mezidobí

8
Rousínov
930 Rousínovec
1100 Velešovice

mše sv. za + manžela a dvoje rodiče.
mše sv. za manželé Černé a dvoje rodiče
mše sv. za Cyrila a Boženu Říhovi, živou a zemřelou rodinu
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 je první únorová neděle proto je mimořádná sbírka na opravy a potřeby našeho kostela.
Děkují Vám za a vaše dary.
Tento týden ve středu navštívím nemocné od 830.
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.
Velešovice: V pondělí v 18.00 zveme děti ke společnému zpívání a hraní. Scholička pro děti u Mazlů
Velešovice: Ve středu po mši svaté zveme maminky a babičky ke společné modlitbě matek za děti.
Tyto modlitby se konají každou středu po mši svaté.
Děkujeme vám za váš zájem a nadšení aktivně se účastnit našeho misijní farního dne, který bude
18.5.2019, v rámci organizace této akce prosíme skupinku, která má na starosti misijní jarmark,
aby přišla na schůzku v neděli 24.2.2019 v 16:30 do klubovny Svornosti. Těšíme se na Vás.
Dne 3.3.2019 bude od 16 hod v sále Svornosti, farní masopust, čeká nás zábavné odpoledne plné
překvapení doprovázené CM Kalečník.
Paní katechetka Jana Zehnalová informuje že dnes v neděli 3. února se od 14:30 uskuteční v sále
Svornosti v Rousínovci farní karneval pro děti. Koláče nebo cukroví pro občerstvení účastníků
karnevalu (lze přinést dnes v neděli ve 12 h na místo konání karnevalu 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.
Včera jsme putovali do Křtin. Děkuji všem poutníkům, účastníkům za společenství a modlitbu.
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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)

