Přehled bohoslužeb a ohlášky
DEN

POZNÁMKA

MÍSTO

26. ledna – 2. února 2020
ČAS

ÚMYSL

Rousínov

800

mše sv. za + Václava Nohela, dceru a syna

Rousínovec

930

mše sv. za + Richarda Urbance a za živou a + rodinu

Velešovice

1100

mše sv. za Růženu a Jaroslava Kučerovy a Věru Kalovu

středa
29. 1.

Habrovany
Velešovice

1000
1800

mše sv. na zámku
mše sv. za uzdravení

čtvrtek
30. 1.

Rousínov

1800

mše sv. s prosbou za potřebné dary a milosti pro manžela a

neděle
26. 1.

3. neděle
v mezidobí
neděle Božího slova

pondělí
27. 1.

Pondělí není úřední den

úterý
28. 1

Památka sv. Tomáše
Akvinského

pátek
31. 1.

dceru Janu
Sv. Jana Boska

sobota
1. 2.
neděle
2. 2.

NENÍ

Rousínovec
Bohoslužba pro
děti a mládež

4 neděle
v mezidobí

Habrovany

1800

mše sv.

Rousínov

800

mše sv. za farníky

Rousínovec

930

mše sv. za rodiče Vlachovy, živou a + rodinu

Velešovice

1100

mše sv. za rodinu Soukupovu a Šmerdovu

Hromnice



Vždy před mší sv. je příležitost ke zpovědi.



Děkuji za úklid a výzdobu kostela.



V pátek na večer nebude bohoslužba pro děti, protože jsou pololetní prázdniny.



Velešovice: V pondělí scholička pro děti v 18.00 u Mazlů. Ve středu mše svatá s dětskou katechezí, – po
mši svaté Modlitby Matek za děti.



Rádi bychom Vás pozvali na farní karneval, který se bude konat 2. 2. 2020 od 15:00 v sále Svornosti.
Téma karnevalu bude cirkus. Přijďte v cirkusovém kostýmu. Prosíme šikovné maminky a babičky, zda
by nám neupekly buchty na naši oslavu. Upečené sladkosti prosím přineste v neděli 2. 2. 2020 v 13:30 do
sálu Svornosti.



V sobotu 8. 2. se vypravíme již tradičně na zimní pouť do Křtin. Sraz v 9.00 u kostela sv. Máří Magdalény
v Rousínově, odtud se auty přesuneme do Olšan k rybníčku. Odchod z Olšan v 9.15 směr Křtiny (13,5
km). Mše sv. ve Křtinách bude ve 13 hodin.



Setkání biřmovanců bude v pátek 31. 1. 2020 v 18hod na faře.



Bohoslužba v Kr. Vážanech bude v sobotu 22. 02. 2020



Bohoslužba v Habrovanech bude v sobotu 29. 02. 2020.
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. Volejte jen vyřídit naléhavou věc.

