Přehled bohoslužeb
Neděle 3. 11.
800

Rousínov

3. - 10. listopadu 2019
31. neděle mezidobí
mše sv. za Jiřího Varty, živou a zemřelou rodinu Manovu, Vartovu a

Halouzkovu

930 Rousínovec
1100 Velešovice

mše sv. za Kateřinu a Aloise Škroba a rodinu
mše sv. za Rodinu Oklešťkovu a Tomšů a za živou a zemřelou rodinu

pondělí 4. 11.
pondělí není úřední den. – volejte jen vyřídit naléhavou věc – děkuji za pochopení.

úterý 5. 11.
středa 6. 11.
Kr. Vážany pohřební mše sv. za +Jana Sekaninu
00
18
Velešovice mše sv. na úmysl dárce – po bohoslužbě bude modlitba za zemřelé na hřbitově
čtvrtek 7. 11.
1800
Rousínov

mše sv. za rodinu Pilovu – po bohoslužbě bude modlitba za zemřelé na hřbitově

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__

pátek 8. 11.
1800
Rousínovec

mše sv. za farníky – bohoslužba pro dětí a mládež

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____

sobota 9. 11.
Svátek Posvěcení Lateránské baziliky
__________________________________________________________________________________
neděle 10. 11.
32. NEDĚLE MEZIDOBÍ
00
8
Rousínov
mše sv. za rodinu Nohelovu, Bobovu a Pospíšilovu
930 Rousínovec
mše sv. za rodinu Muselíkovu
00
11 Velešovice
mše sv. za rodinu Zukalovu a celý rod


Vždy před mší sv. je příležitost ke zpovědi.



Děkuji za úklid a výzdobu kostela.



Dnes v neděli byla sbírka na opravy a provoz kostela. Děkují za Vaše dary.



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



Příprava na biřmování bude v pátek 8. 11. 2019 přímo po bohoslužbě pro dětí a mládež.



Bohoslužba v Habrovanech bude v sobotu 23. 11. 2019.



Velešovice: V pondělí scholička pro děti v 18.00 zveme malé i velké. Ve středu po mši svaté společná
pobožnost za zemřelé na hřbitově. Vezměte ve středu vše potřebné pro dušičkovou pobožnost.



Srdečně Vás všechny zveme na modlitební setkání s písněmi chval, které se bude konat 9. listopadu
2019 v 16 hodin v kostele v Královopolských Vážanech. Na setkání jsme pozvali hudební skupinu
z Polska, která nás povede v radostné, modlitební atmosféře. Setkání bude trvat cca hodinu, a
jestliže toužíte ve svých srdcích po osvěžení Boží přítomností, pak je to místo a čas určený přímo
pro Vás.
Římskokatolická farnost – Kroužecká 501/1, 683 01 Rousínov P. Ondřej, farář;
Email: rousinov@dieceze.cz mobil: 604 487 737 (volejte prosím út – so mezi 9 a 16 hod)

