Přehled bohoslužeb a ohlášky
DEN

MÍSTO

ČAS

Rousínov

800

Rousinovec
Velešovice

930
1100

Středa
1. 12.

Velešovice

1800

mše sv. za Františka Kordiovského a duše v očistci

Čtvrtek
2. 12.

Rousínov

1800

mše sv. za Helena Vřeskou, otce, bratra a duše v očistci

Velešovice

1800

Pobožnost prvního pátku

Neděle
28. 11.

POZNÁMKA

28. listopadu - 5. prosince 2021

1. neděle
adventní

ÚMYSL
mše sv. za rodiče a prarodiče Homolovy, syna Antonína
a Oldřicha, živé a + rodiny
mše sv. za rodinu Dočkovu
mše sv. za Františka Plotěného, živou a + rodinu a duše
v očistci

Pondělí
29 11.
Úterý
30. 11

Pátek
3. 12.

Sv. Ondřej

Úcta Božského Srdce
Páně
První pátek v měsíci

Sobota
4 12.

Neděle
5. 12.

2. neděle
adventní

Rousínov

18

00

mše sv. za farníky (pak pobožnost prvního pátku)

Habrovany
Kr. Vážany

800
1700

rorátní mše sv.
Večerní modlitba

Rousínov

800

mše sv. za manžela, živou a + rod

Rousinovec

930

mše sv. za Boží požehnání pro Barboru, Kateřinu a
celou rodinu

Velešovice

1100

mše sv. na sv. Barboru za rodinu Zukalovu, Vlachovu
a za + z rodiny

Milí farníci
Na základě usnesení Vlády ČR musí́ účastníci dodržovat vzdálenost 1,5 metru od ostatních osob (s výjimkou členů domácnosti),
a musí mít respirátor. Účastníci si před vstupem do vnitřních prostor musí vydezinfikovat ruce.

1. Děkuji za úklid a výzdobu kostela.

2. Po 9 prvních pátku v měsíci se po mši svaté budeme modlit litanii k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. O
historii slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova najdete na: www.pastorace.cz
3. Děkuji za Vaše finanční dary jak během nedělní sbírky, tak na účty našich farností.
4. V sakristii si můžete zakoupit kalendáře na příští rok 2022.
5. Zveme děti ke sv. Václavovi na nedělní katecheze pro děti. V adventu si děti přinesou lucerničky a
průvodem začne nedělní bohoslužba.
6. V adventní době, na rorátní mši sv. můžete si vzít s sebou svíce.
7. Kr. Vážany: Příští bohoslužba zde bude v sobotu 11. 12. 21.
8. Dnes v neděli žehnáme adventní věnce. Děkuji za hezký věnec – symbol adventní doby.
9. Den otevřených dveří na Biskupském gymnáziu v Brně proběhne 7. prosince 2021 a 27. ledna 2022
od 9.30 do 17.30 hodin. Podrobné informace Najdete na webu www.bigy.cz
10.

Také letos bude kvůli pokračující pandemii možné získat plnomocné odpustky za zemřelé nejen

během oktávu Slavnosti Všech svatých, ale po celý listopad.
Žehná a modlí se s Vámi Ondra – Váš farář
Římskokatolická farnost Rousínov – Kroužecká 501/1, 683 01 Rousínov P. Ondřej, farář; Email: rousinov@dieceze.cz
mobil: 604 487 737. (volejte prosím mezi 9 a 16 hod). Pondělí není úřední den, proto volejte jen vyřídit naléhavou věc.

