Přehled bohoslužeb
Neděle 17. 11.
800 Rousínov

930 Rousínovec
1100 Velešovice
pondělí 18. 11.

17. - 24. listopad 2019
33. neděle mezidobí
mše sv. za rodiče Lefnerovy, živou a zemřelou rodinu
mše sv. za živou a zemřelou rodinu Pupovu a Vymazalovu
mše sv. za živou a zemřelou rodinu Skřivánkovu a Šprtovu
pondělí není úřední den. – volejte jen vyřídit naléhavou věc – děkuji za pochopení.

úterý 19. 11.
1000
středa 20. 11.
1800
Velešovice

mše sv. zámek Habrovany

mše sv. za Oldřišku Frankovu, manžela a živou a zemřelou rodinu

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

čtvrtek 21. 11.
1800
Rousínov

Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

mše sv. za živou a zemřelou Kalouskovu, Koreckou, Čermákovu a Fadrnou

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

pátek 22. 11.
1800
Rousínovec

sv. Cecilie

mše sv. za farníky – bohoslužba pro dětí a mládež

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

sobota 23. 11.
1800
Habrovany mše sv.
_______________________________________________________________________________________
neděle 24. 11.
Slavnost Ježíše Krista Krále
00
8
Rousínov
mše sv. za rodiče Kohoutkovy, manžela a vnučku
930 Rousínovec
mše sv. za Marii a Evžena Dočkovi, živou a zemřelou rodinu
00
11 Velešovice
mše sv. za živou a zemřelou rodinu Mazlovu, duše v očistci a celý rod s
prosbou o Boží Milosrdenství



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. Ve středu po mši svaté
modlitby matek za děti. V sobotu 23.11 prosíme ve 14.00 o pomoc při úklidu kostela.



Dnes 17. 11. 2019 DEN BIBLE. Přijďte společně s námi oslavit Den bible do kostela sv. Máří
Magdaleny v 1430. 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.



Setkáni rodičů a děti, které se připravují na první sv. přijímání, bude v neděli 24. 11. v kostele u
Maří Magdaleny v 1430. Jste zváni.



Farnost Dražovice ve spolupráci s Karmelitánským nakladatelstvím pořádá v sobotu 23. 11. 2019
v 16.00 v Dražovicích v Eurotělocvičně besedu s historikem a spisovatelem dr. Františkem
Kolouchem, autorem knihy o P. Bohuslavu Burianovi. Tento kněz je jednou z obětí komunistické
totality. Kniha "Říkali mu Pistolník" vyšla u příležitosti připomínky 100. výročí narození P.
Buriana
Římskokatolická farnost – Kroužecká 501/1, 683 01 Rousínov P. Ondřej, farář;
Email: rousinov@dieceze.cz mobil: 604 487 737 (volejte prosím mezi 9 a 16 hod)

