Přehled bohoslužeb

1. - 8. prosince 2019
1. neděle adventní

Neděle 1. 12.
800

1000

Rousínov
Rousínovec
Velešovice

pondělí 2. 12.

mše sv. na úmysl dárce
mše sv. NENÍ
mše sv. za ke sv. Barboře
pondělí není úřední den. – volejte jen vyřídit naléhavou věc – děkuji za pochopení.

úterý 3. 12

sv. František Xaverský

zámek Habrovany – návštěva

středa 4. 12.
1800
Velešovice

sv. Barbora

bohoslužba slova

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

čtvrtek 5. 12.
Rousínov
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

pátek 6. 12.
1800
Rousínovec

sv. Mikuláš

mše sv. za farníky – bohoslužba pro dětí a mládež

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

sobota 7. 12.
sv. Ambrož
00
8
Habrovany mše sv.
Rousínov
křestní bohoslužba
_______________________________________________________________________________________
neděle 8. 12.
2. neděle adventní
800 Rousínov
mše sv. na úmysl dárce
930 Rousínovec
mše sv. na úmysl dárce
00
11 Velešovice
mše sv. za Františka Plotěného a manželku















Dnes začíná adventní doba, žehnáme adventní věnce.
Vždy před mší sv. je příležitost ke zpovědi.
Děkuji za úklid a výzdobu kostela.
Dnes v neděli je sbírka na naše církevní školy.
Příští neděli bude sbírka na opravy a provoz kostela.
Můžete si zakoupit kalendáře na rok 2020. Cena je 69Kč.
Bohoslužba v Habrovanech bude v sobotu 7. 12. 2019.
Velešovice: V pondělí scholička pro děti v 18.00 zveme malé i velké. Ve středu po bohoslužbě
modlitby matek za děti. V pátek 6. 12. v 18.00 společná Modlitba za Rodiny Dnes v neděli zveme
všechny farníky a spoluobčany na slavení hodové mše svaté ke svaté Barboře. Hudební doprovod
zajistí dechová kapela a po mši svaté jste zváni na hodové občerstvení, ochutnávku a prodej vína
a pamětních předmětů.
V pátek 6. 12. po mši svaté pro děti a mládež nás navštíví vzácná návštěva. Svatý Mikuláš a jeho
věrný pomocník anděl se na vás už těší. Přijde, jste zváni!
Setkání biřmovanců bude v pátek 6. 12. po mši sv. v kostele sv. Václava a pak 20. 12. po mši na
faře.
Příští neděli v 1500 jste zvaní do kostela v Kr. Vážanech na adventní modlitební setkaní.
Farnost Pozořice zve na adventní víkend s P. Heryánem. Podrobnosti na internetových
stránkách.
V adventní době budeme začínat každou mši svatou průvodem dětí s lucerničkami.
Římskokatolická farnost – Kroužecká 501/1, 683 01 Rousínov P. Ondřej, farář;
Email: rousinov@dieceze.cz mobil: 604 487 737 (volejte prosím út – pá mezi 9 a 16 hod)

