Přehled bohoslužeb
Neděle 13. 10.
800

930
1100

Rousínov
Rousínovec
Velešovice

13. -20. října 2019
28. neděle mezidobí
mše sv. za živou a zemřelou rodinu Vágnerovu.
mše sv. za živou a zemřelou rodinu Petrovu, Havlíčkovu a Janků
mše sv. za rodinu Kordiovskou a celý rod

pondělí 14. 10.
úterý 15. 10.

pondělí není úřední den. – volejte jen vyřídit naléhavou věc – děkuji za pochopení.
sv. Terezie od Ježíše
zámek Habrovany návštěva
sv. Hedvika, Sv. Markéta Marie Alacoque

středa 16. 10.
1800
Velešovice

mše sv. Bohumila Krejčíře, manželku, syna a celý rod

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

čtvrtek 17. 10.
1800
Rousínov

sv. Ignác Antiochijský

mše sv. za Bohuslavu Reichovu, manžela, syna, živou a zemřelou rodinu

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

pátek 18. 10.
1800
Rousínovec

sv. Lukáš

mše sv. za farníky

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

sobota 19. 10.
Slavkov – duchovní obnova pro ženy.
___________________________________________________________________________________
neděle 20. 10.
29. NEDĚLE MEZIDOBÍ
00
8
Rousínov
mše sv. za rodiče a prarodiče Homolovy, syny, živé a zemřelé rodiny
30
9
Rousínovec
mše sv. za rodinu Trněnou a Rybnikářovu
1100 Velešovice
mše sv. za Stanislava Hřebíčka


Vždy před mší sv. je příležitost ke zpovědi.



Děkuji za úklid a výzdobu kostela.



Příští neděli je misijní neděle, proto bude sbírka na misie. V pátek bude v kostele misijní most
modlitby.



Dnes odpoledne v 1500 se sejdeme v kostele na náměstí a budeme se modlit sv. růženec. Jste zváni.



V zákristii jsou Úvahy na mimořádný misijní měsíc a Misijní kalendáře na rok 2020. Výtěžek z
prodeje kalendářů je na projekty papežského misijního díla dětí, cena kalendáře je dobrovolná.



Během mše svaté u sv. Václava probíhají nedělní katecheze pro děti. Připravený program
přístupnou formou podává dětem nedělní evangelium. Těší se na vás katechetka Eva.



Můžete si zakoupit kalendáře na rok 2020. Cena je 69Kč.



Minulou nedělí byla sbírka na opravy a provoz kostela. Děkuji za Vaše dary.



Příprava na biřmování bude v pátek 25. 10. 2019 zveme mládež na mši sv.



Bohoslužba v Habrovanech bude v sobotu 26. 10. 2019.



Setkání všech poutníku do sv. Země bude v neděli 13. 10. 2019 v 1700 v sále Svornosti. Jste zváni.



Ve čtvrtek navštívím nemocné.



Zveme na večer chval s Pavlem Konzbulem v pátek 18. 10. 2019 od 19 hod. do Dražovic (viz plakát)



Velešovice: V pondělí scholička pro děti v 18.00 u Mazlů hrajeme a zpíváme. Všechny děti malé i
velké jsou srdečně zvány. Ve středu po mši svaté zveme ke společné modlitbě matek za děti.
Římskokatolická farnost – Kroužecká 501/1, 683 01 Rousínov P. Ondřej, farář;
Email: rousinov@dieceze.cz mobil: 604 487 737 (volejte prosím út- ne 9 - 16 hod)

