Přehled bohoslužeb

24. listopadu - 1. prosince 2019

Slavnost Ježíše Krista Krále
Rousínov
mše sv. za rodiče Kohoutkovy, manžela a vnučku
30
9
Rousínovec
mše sv. za Marii a Evžena Dočkovi, živou a zemřelou rodinu
1100 Velešovice
mše sv. za živou a zemřelou rodinu Mazlovu, duše v očistci a celý rod s
prosbou o Boží Milosrdenství
pondělí 25. 11.
pondělí není úřední den. – volejte jen vyřídit naléhavou věc – děkuji za pochopení.
Neděle 24. 11.

800

úterý 26. 11.
zámek Habrovany – návštěva

středa 27. 11.
1800
Velešovice

mše sv. za

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

čtvrtek 28. 11.
1800
Rousínov

mše sv. za

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

pátek 29. 11.
1800
Rousínovec

mše sv. za farníky – bohoslužba pro dětí a mládež

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

sobota 30. 11.
sv. Ondřeje
1800
Kr. Vážany mše sv. za Jindřicha Skřivánka, živou a zemřelou rodinu
____________________________________________________________________________________
neděle 1. 12.
1. neděle adventní
00
8
Rousínov
mše sv. za
1000 Velešovice
hodová mše sv.


Příští neděli začíná adventní doba, budeme žehnat adventní věnce.



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 7. 12. 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 v 14.00 o pomoc při úklidu kostela.



Děkuji všem, kteří připravili a vedli odpolední pobožnost na DEN BIBLE.



Farnost Pozořice zve na adventní víkend s P. Heryanem.



Příprava na biřmování bude 29. 11. 2019 po mši svaté na faře



Začíná advent, proto každou mši svatou budeme začínat průvodem dětí s lucerničkami a to
v každém kostele.



První a druhou adventní neděli po mši svaté přiletí k nám do kostela andělíčci, které bude
možné si zakoupit na podporu chudých dětí v jihoamerickém Ekvádoru. Cena jednoho
andělíčka je dobrovolná. Budou zde přítomni i dobrovolníci, kteří v Ekvádoru před pár lety
byli, takže budete mít příležitost si s nimi popovídat o tamějším životě a o jejich zkušenostech
nejen s těmito dětmi. Děkujeme předem za podporu.
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)

