Přehled bohoslužeb a ohlášky
DEN

POZNÁMKA

Neděle
6. 12.

2. neděle
adventní

Pondělí
7. 12.

Sv. Ambrož

Úterý
8. 12

Panny Marie počaté
bez poskvrny
prvotního hříchu

Středa
9. 12.

Sv. Valerie

Čtvrtek
10 12.

6. – 13. prosince 2020

MÍSTO

ČAS

Rousínov

800

ÚMYSL
mše sv. za + rodiče, manžela a celou rodinu

Rousinovec
Velešovice

9
1100

mše sv. za Vojtěcha a Barboru
mše sv. za živé a + farníky z Velešovic

Rousinovec

1800

mše sv. za Ludvika Škroba a živou rodinu

Velešovice

1800

Rousínov

1800

mše sv. na úmysl dárce

800

rorátní mše sv. za farníky

800

mše sv. za Emila Sedlmajera a za živou rodinu

30

mše sv. za živé a + členy živého růžence a duše
v očistci

Pátek
11. 12.
Sobota
12. 12.

Panna Maria
Guadalupská

Velešovice
Rousínov

Neděle
13. 12.

3. neděle
adventní

30

Rousinovec

9

Velešovice

1100

mše sv. na poděkovaní za dar víry a požehnání pro celou
rodinu
mše sv. za Drahomíra Raušera a manželku Martu

Milí farníci
Na základě usnesení Vlády ČR s platností od 3. prosince 2020 se může bohoslužeb účastnit 30 lidí tj. 30% účastníků
z celkového počtu míst k sezení.
Děkuji vám za úklid a výzdobu kostela
V zákristii si můžete zakoupit kalendáře na rok 2021
V pátek 18. prosince zveme rodiče a děti, které se připravuji na I sv. přijímáni.
Připomínám, že po dobu trvaní nouzového stavu v ČR v naši farnosti se můžete zapojit k modlitbě desátku
růžence v každý den vždy ve 2100, abychom s pomocí Panny Marie lepe zvládali čas pandemie.
5. V neděli po bohoslužbě (délka cca 45 min) můžete ke přijímaní. V týdnu taky můžete ke přijímáni (cca30min).
6. Svátost smíření je možné přijmout přede mší sv.
7. Během adventní doby prosím využijte příležitosti svátosti smíření, neboť situace pravděpodobně neumožní
zpověď více kněžími, jak tomu bylo v minulých letech.
8. Čeští a moravští biskupové se společně obracejí na věřící, vyzývají je k postu a almužně za ukončení pandemie
po první tři středy v prosinci a o zasvěcení se Dítěti Ježíši doma u jesliček v rodině. Podrobnosti na
internetových stránkách farnosti.
9. Rorátní bohoslužby budou: Velešovice:12.12.; Rousínov: 19.12. Vždy v 800.
10. Velešovice: ve středu po mši svaté modlitby matek za děti, v pátek v 18.00 hodin modlitby za rodiny
11. Děkuji vám všem za to, že místo nedělní sbírky přispíváte na účty našich farností.
12. Můžete si zakoupit průvodce adventní dobou za 5Kč.
1.
2.
3
4.

Moji drazí
Přeji vám a vyprošuji zdraví a Boží požehnání pro tyto dny. Sledujte mši svatou v televizi a na internetu, važte si zdraví
a života nejen svého ale i svých blízkých.
Žehná a modlí se 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.

