Přehled bohoslužeb a ohlášky
DEN

POZNÁMKA

MÍSTO
Rousínov

neděle
12. 1.

Svátek Křtu Páně

Rousinovec

12. - 19. ledna 2020
ČAS
800
9

30

ÚMYSL
mše sv. za Oldřicha a Antonína Homolovy, živou a +
rodinu, a poděkovaní za 70 let života
mše sv. za Zdenku a Bohuslava Markovi a za živou a +
rodinu

pondělí
13. 1.

mše sv. za Stanislava Honka, manželku, dvoje rodiče a
sourozence

Velešovice

11

Rousínov

1500

Pohřební mše sv. za Marii Frankovu

Rousínovec

1800

mše sv. za farníky

Rousínov

800

mše sv. za živou a + rodinu Přibylovu, Reichovu a

Rousínovec

930

mše sv. za Antonína a Maríi Lavičkovi, živou a + rodinu

Velešovice

1100

mše sv. za rodinu Oklešťkovu a Tomšů, živou a zemřelou
rodinu

00

Pondělí není úřední
den

úterý
14. 1.
středa
15. 1.
čtvrtek
16. 1.
pátek
17. 1.

Sv. Antonína

sobota
18. 1.

Památka Panny Marie,
Matky jednoty
křesťanu

neděle
19. 1.












Bohoslužba pro
děti a mládež

2. neděle
v mezidobí

Kadlecovu

Vždy před mší sv. je příležitost ke zpovědi.
Děkuji za úklid a výzdobu kostela.
Od 18. – 25. ledna modlíme se za jednotu křesťanů.
Velešovice: V pondělí scholička pro děti v 18.00 u Mazlů. V pátek 17. 1. v 19.00 společná modlitba otců
Končí vánoční doba, proto ještě jednou děkuji všem, kteří se jakkoliv zapojili do příprav oslavy Narození
Krista Pána. Zvláště děkuji všem, kteří se zapojili do předvánočního úklidu a výzdoby kostela, přípravy
vánočních stromků a betléma a také schole varhaníkům, za zpěv, kterým přispěli k pěkné atmosféře
vánočních bohoslužeb. Také děkuji všem ministrantům, naší mládeže a všem, kteří se podíleli na liturgii
vánočních svátků.
Setkání biřmovanců bude v pátek 17. 1. a 24. 1. po mši svaté na faře.
Děkují Vám všem za společnou modlitbu včera v Kr. Vážanech a organizátorům za přípravu setkání.
Na Ekvádorské děti, v adventu přispěli sté částkou: sv. Máří - Rousínov - 5 055,- sv. Barbora Velešovice - 3 313,- sv. Václav - Rousínovec - 3 930,-celkem tedy 12 298,-Pán Bůh zaplať!
Zveme na kurz Alfa ve Slavkově – na deset společně strávených příjemných večerů, pro hledající i pro
vás věřící. Pozvěte své známé nebo příbuzné, můžete je doprovodit. Zahájení ve čtvrtek 9. ledna v 19
hodin v Domě svaté Rodiny ve Slavkově. (725 911 860 nebo alfa.slavkov@gmail.com).

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.

