
Přehled bohoslužeb   23. - 30. prosince 2018 
neděle 23. 12.      4. neděle adventní  

800  Rousínov  mše sv. za živé a zemřelé farníky 

930  Rousínovec mše sv. za Jiřinu a manžela Chromých 

1100  Velešovice mše sv. za Vlastimila Fiantu, syna a živou a zemřelou rodinu 

pondělí 24. 12.        Štědrý den  
15 30 Rousínovec mše sv. na úmysl dárce 

22 00 Rousínov mše sv. na úmysl dárce         

úterý 25. 12.         Slavnost Narození Páně 

800  Kr. Važany mše sv. za rodiče Salavovy, vnuka a Augustina Hlásenského a živou rodinu 

930  Rousínovec mše sv. na úmysl dárce 

1100 Velešovice mše sv. za Jana a Evženii Čechmánkovi, dvoje rodiče a přízeň 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

středa 26. 12.        Svátek sv. Štěpána  
800  Rousínov  mše sv. za rodiče Frkalovy, živou a zemřelou rodinu; za rodinu Báčovu 

930  Habrovany mše sv. na úmysl dárce 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

čtvrtek 27. 12.        Svátek sv. Jana Evangelisty 

1500  Velešovice pohřební mše sv. za Libuší Rybnikářovou  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

pátek 28. 12.        Svátek svatých Mláďátek  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

sobota 29. 12.       
      1800  Kr. Vážany  mše sv. za rodiče Petruchovy, Dvořáčkovy, Františka Hermana a živ. rodinu 

neděle 30. 12.    Svátek Svaté rodiny – žehnání manželům 
800 Rousínov  mše sv. na úmysl dárce  

930 Rousínovec mše sv. za farníky 

1100 Velešovice  mše sv. za rodiny 

 

 

 Vždy před mší sv. je příležitost ke svátosti smíření 

 Každý pátek je v 18 00 v kostele sv. Václava mše svatá pro děti a mládež. Před začátkem mše je 

také příležitost k nacvičování písniček.  

 Ve středu v 1600 jste zváni do kostela sv. Maří Magdaleny na duchovní koncert Smíšeného 

pěveckého sboru Sušil. 

 Ve čtvrtek v 1800 jste zváni do kostela sv. Václava na VÁNOČNÍ KONCERT KOMORNÍHO 

PĚVECKÉHO SBORU DANIELIS 

 Srdečně Vás zveme na „ŽIVÝ BETLÉM“ na svátek Narození Páně dne 25. prosince v 1700 před 

kostel sv. Maří Magdaleny v Rousínově. Hraje ADAR (amatérský soubor naší farnosti). Zveme 

všechny malé, velké, mladší i starší. Zaposloucháme se do dávného příběhu a společně se 

pokloníme malému Ježíškovi. 

 Velešovice: V pondělí 24.12. zveme ke společnému putování pastýřů obcí Velešovice. Sraz v 18.00 

u kostela svaté Barbory. 

 Velešovice: Ve čtvrtek 27.12. zveme do kostela muže ke společné modlitbě otců v 18.30. 

 V neděli 30. 12. zveme všechny rodiny do kostela svaté Barbory ve Velešovicích ke slavení svátku 

svaté rodiny. Od 10.30 bude hrát a zpívat dětská scholička a v 11.00 mše svatá při které bude otec 

Ondřej žehnat rodinám. Pro ženy připraveno malé překvapení. 

 Sv. Václav: Milí farníci, jako každý rok se na vás obracíme s prosbou o úklid sněhu v okolí našeho 

kostela. Zapište se, prosím, na arch, který leží na stolečku u bočního oltáře, tam najdete i bližší 

informace. Všem ochotným pomoci děkuji. Pivečková. 

 Můžete si už zapisovat úmysly mší sv. na první pololetí.  

 
=================================================================================================================== 

Římskokatolická farnost – Kroužecká 501/1, 683 01 Rousínov P. Ondřej, farář 
 www.rousinov@dieceze.cz  

mobil: 604 487 737 (volejte prosím mezi 9 a 16 hod) 

http://www.rousinov@dieceze.cz

