Přehled bohoslužeb a ohlášky
DEN
neděle
8. 12.
pondělí
9. 12.

8. - 15. prosince 2019

SLAVNOST

MISTO

2.
neděle adventní

Rousínov
Rousínovec

800
930

mše sv. na úmysl dárce
mše sv. na úmysl dárce

Velešovice

1100

mše sv. za Františka Plotěného a manželku

Slavnost
Neposkvrněného
početí Panny Marie

Rousínov

ČAS

18

00

ÚMYSL

mše sv. - modlíme se za ženy čekající dítě

úterý
10. 12

zámek Habrovany –
návštěva

středa
11. 12.

Velešovice

1800

mše sv. za Jiřího Stojana

čtvrtek
12. 12.

Panna Marie
Guadalupská

Rousínov

1800

mše sv. za Evu Salavovu, manžela a dětí

pátek
13. 12.

sv. Lucie

Rousinovec

800

rorátní mše sv. za farníky

sobota
14. 12.

sv. Jan od Kříže

Kr. Vážany

800

rorátní mše sv. za rodinu Žídkovu a Klicnarovu

Rousínov

800

mše sv. za Martu Benediktu Doležalovu, rodiče,
sourozence a duše v očistci

Rousinovec
Velešovice

930
1100

mše sv. za Ludvíka Škroba, živou a zemřelou rodinu
mše sv. za Drahomíra Roušera a manželku

neděle
15. 12.

3.
neděle adventní



Vždy před mší sv. je příležitost ke zpovědi.



Děkuji za úklid a výzdobu kostela.



Minulou neděli byla sbírka na naše církevní školy. Děkují za každý nejmenší dar.



Dnes v nedělí je sbírka na opravy a provoz kostela. Děkují za vaše dary.



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



Bohoslužba v Habrovanech bude v sobotu 26. 12. 2019.



Velešovice: V pondělí scholička pro děti v 18.00 zveme malé i velké. Ve středu mše svatá s dětskou
adventní katechezí, po mši sv. Modlitby Matek za děti.



Setkání biřmovanců bude v pátek 20. 12. po mši v kostele (nácvik na divadlo)



Dnes v neděli v 1500 jste zvaní do kostela v Kr. Vážanech na adventní modlitební setkaní.



Farnost Pozořice zve na adventní víkend s P. Heryánem. Podrobnosti na internetových stránkách.



V adventní době, mši svatou budeme začínat průvodem dětí s lucerničkami.



Ve čtvrtek navštívím nemocné.



Zítra v pondělí na mší sv. zveme obzvlášť maminky v požehnaném stavu.



Rousínovec: Jako každý rok se na vás obracíme s prosbou o úklid sněhu. Arch do kterého se
můžete zapisovat, leží na stolečku u bočního oltáře. Děkujeme za vaši ochotu.

Římskokatolická farnost Rousínov – Kroužecká 501/1, 683 01 Rousínov P. Ondřej, farář; Email: rousinov@dieceze.cz
mobil: 604 487 737. (volejte prosím mezi 9 a 16 hod). Pondělí není úřední den. Volejte jen vyřídit naléhavou věc.

