Přehled bohoslužeb

10. - 17. listopad 2019
32. neděle mezidobí

Neděle 10. 11.
8

Rousínov
930 Rousinovec
1100 Velešovice

mše sv. za rodinu Nohelovu, Bobovu a Pospíšilovu
mše sv. za rodinu Muselikovu
mše sv. za rodinu Zukalovu a celý rod

pondělí 11. 11.

pondělí není úřední den. – volejte jen vyřídit naléhavou věc – děkuji za pochopení.
mše sv. na úmysl dárce (pouť)

00

úterý 12. 11.
mše sv. na úmysl dárce (pouť)

středa 13. 11.
mše sv. na úmysl dárce (pouť)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

čtvrtek 14. 11.
mše sv. na úmysl dárce (pouť)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

pátek 15. 11.
1800
Rousínovec

mše sv. za farníky – bohoslužba pro dětí a mládeže

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

sobota 16. 11.
_______________________________________________________________________________________
neděle 17. 11.
33 NEDĚLE MEZIDOBÍ
00
8
Rousínov
mše sv. za rodiče Lefnerovy, živou a zemřelou rodinu
930 Rousínovec
mše sv. za živou a zemřelou rodinu Pupovu a Vymazalovu
00
11 Velešovice
mše sv. za živou a zemřelou rodinu Skřivánkovu a Šprtovu



Vždy před mší sv. je příležitost ke zpovědi.



Děkuji za úklid a výzdobu kostela.



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



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



Velešovice: V pondělí scholička pro děti v 18.00 zveme malé i velké.



17. 11. 2019 DEN BIBLE – čtení z bible v kostele sv. Maří Magdaleny. Přijďte společně s námi
oslavit Den bible dne 17. 11. 2019 do kostela sv. Máří Magdaleny v 14:30 hod. Zaposloucháme se
do úryvků textů knihy knih s podmalovanou příjemnou meditativní hudbou. Pokud byste se
chtěli aktivně účastnit čtení a oslavit tak Den bible, budeme rádi. Info u Jiřího Plevy a Evy
Modlitbové.



Farnost Pozořice pořádá v neděli 10. 11. 2019 pouť ke sv. Martinu nad Lulčí. Mše sv. začíná v 10.
00 hod., odjezd autobusu z Rousínova od kostela Marii M. 9.25 Rousínov, odbočka do Čechyně
9.27 Komořany, zastávka 9.30

Tento týden v případě pohřbu volejte na tel. číslo: P. Milan Vávro 604 280160.
Římskokatolická farnost – Kroužecká 501/1, 683 01 Rousínov P. Ondřej, farář;
Email: rousinov@dieceze.cz

