
Přehled bohoslužeb   2. prosinec až 9. prosinec 
neděle 2. 12.      1. neděle adventní 

800  Rousínov  mše sv. na úmysl dárce 

930  Velešovice mše sv. hodová ke sv. Barboře 

1100  Rousínovec mše sv. za Bohuslava Marka, manželku a rodiče 

====================================================================================== 

pondělí 3. 12.         sv. František Xaverský 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 úterý 4. 12.   930 Zámek Habrovany    sv. Barbora 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 středa 5. 12.       
1800 Velešovice  mše sv. poděkování za prožité roky s prosbou o Boží požehnání do dalších let 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 čtvrtek 6. 12.         sv. Mikuláš 

1800  Rousínov mše sv. na úmysl dárce  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 pátek 7. 12.    bohoslužba za účasti děti  sv. Ambrož 
1800  Rousínovec mše sv. za zemřelého Vladislava 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 sobota 8. 12.      Slavnost PM, počaté bez poskvrny prvotního hříchu 
630  Rousínov mše sv. RORÁTNÍ za zemřelou Františku Kokorskou, manžela a duše v očistci 

1700  Habrovany mše sv.  

1800  Kr. Vážany  mše sv. za rodinu Klicnarovu, Žídkovu a Boží milosrdenství 

neděle 9. 12.       2. neděle adventní 
800 Rousínov  mše sv. za Vladimíra Procházku, živou a zemřelou rodinu 

930 Rousínovec mše sv. za Ludvíka Škroba a živou rodinu 

1100 Velešovice  mše sv. za farníky 

 Tento týden ve středu navštívím nemocné od 830, budu udělovat svatost pomazáni nemocných. 

 Vždy před mší sv. je příležitost ke svátosti smíření 

 Každý pátek je v 1800 v kostele sv. Václava mše svatá pro děti a mládež. Před začátkem mše je 

také příležitost k nacvičování písniček. Tento pátek po bohoslužbě přijde k dětem sv. Mikuláš.  

 V neděli 25. 11. bylo v sále Svornosti podzimní setkání rodičů a dětí. Všem rodičům a dětem 

děkuji za společně strávený čas. 

 Zveme rodiče a obzvlášť děti na mše svaté u sv. Václava s nedělní katechezí pro děti.  

 Nové kalendáře na rok 2019 je možno zakoupit v zákristii za přijatelných 68,-Kč.  

 V pátek po bohoslužbě bude setkaní mládeže. 

 Zveme děti do Rousínovce na průvod s lampičkami, a to každou adventní neděli před mší svatou. 

Sejdeme se nejpozději v 9:25 pod věží kostela, lampičky si přineste vlastní. Případné dotazy 

zodpoví Anička Pivečková. 

 Po celou dobu adventní (od 1. prosince) budou v Kr. Vážanech opět nedělní katecheze pro děti s 

adventním putováním a přípravou na Vánoce. Mše svaté budou každou sobotu v18:00 zahájeny 

tradičním průvodem dětí s rozžatými lucerničkami. Přijdete s dětmi alespoň 5 minut před 

začátkem bohoslužby. Těší se na vás katechetka Eva Modlitbová. 

 Během mše sv. v Rousínově a ve Velešovicích budu udělovat svátost pomazání nemocných.  

 Sv. Václav: Milí farníci, jako každý rok se na vás obracíme s prosbou o úklid sněhu v okolí našeho 

kostela. Zapište se, prosím, na arch, který leží na stolečku u bočního oltáře, tam najdete i bližší 

informace. Všem ochotným pomoci děkujeme. 

 Ples našeho děkanství bude v Dražovicích v sobotu 16. února 2019. Cena vstupenky je 150 Kč. 

Hudba – Blackhats. 
=================================================================================================================== 

Římskokatolická farnost – Kroužecká 501/1, 683 01 Rousínov P. Ondřej, farář 
 rousinov@dieceze.cz mobil: 604 487 737 (volejte prosím mezi 9 a 16hod) 

mailto:rousinov@dieceze.cz

