Přehled bohoslužeb a ohlášky
DEN

Neděle
2. 1.

Pondělí
3 1.

POZNÁMKA

2. neděle po
Narození Páně

2.- 9. ledna 2022

MÍSTO

ČAS

Rousínov

800

Rousinovec
Velešovice

930
1100

ÚMYSL
mše sv. za požehnání do nového roku2022 pro všechny
naše občany a farníky
mše sv. s prosbou o potřebné dary a milosti pro dceru
Janu a manžela
mše sv. za + prarodiče Klementovi a celý rod

Nejsvětějšího Jména
Ježíš

Úterý
4. 1

mše sv. za Marušku, Nikolase a rodiče s prosbou o Boží
Středa
5. 1.

Vigilie slavností
Zjevení Páně

Velešovice

18

Čtvrtek
6. 1.

Slavnost Zjevení
Páně

Rousínov

1800

Pátek
7. 1.

Synodální setkaní
farních skupinek

Velešovice
Rousínov

1800
1800

Rousínov

800

mše sv. za farníky

Rousinovec
Velešovice

930
1100

mše sv. za šťastny průběh operaci a za zdraví
mše sv. za Stanislava Honka, manželku, rodiče a

00

milosrdenství
mše sv. na poděkování za záchranu a návrat tatínka do
rodiny
Pobožnost prvního pátku
mše sv. za farníky na začátku synody v naší farností
(pak pobožnost prvního pátku a adorace)

Sobota
8 1.

Neděle
9. 1.

Svátek Křtu Páně

sourozence
Milí farníci
Na základě usnesení Vlády ČR musí́ účastníci bohoslužby mít respirátor.

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. Nedělní katecheze u sv. Václava budou pokračovat od neděle 2. 1. 2022
6. Trio Campanula Vás zve na Novoroční koncert dnes 2. 1. v kostele sv. Máří Magdalény v 1700.
7. Děkuji všem, kteří jakkoliv se zapojili do příprav oslavy Narození Krista Pána. Zvláště děkuji všem,
kteří se zapojili do předvánočního úklidu a výzdoby kostela, přípravy vánočních stromků a betlému a
také schole varhaníkům, za zpěv, kterým přispěli k pěkné atmosféře vánočních bohoslužeb. Také
děkuji všem kostelníkům, ministrantům, a všem, kteří se podíleli na liturgii vánočních svátků.
8. Děkují za vaše finanční dary na fond PULS.
9. Synoda 2021–2023: koordinátorem pro Synodu v naší farnosti byla jmenována Eva Modlitbová,
informace naleznete na farních stránkách. V kostelích a na vývěsce jsou zveřejněna témata synody.
První schůzka pro zájemce bude v pátek 7. 1. 2022 od 19 hod na staré faře na náměstí v Rousínově.
10.
Můžete si už psát úmysly mši sv. na nový rok.
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.

