Přehled bohoslužeb
v týdnu od 25. května do 1. června 2008
Svátky a památky:

neděle 25. 5.
pátek 30.5.
sobota 31.5.
neděle 1. 6.

8. neděle v mezidobí
slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
svátek Navštívení Panny Marie
9. neděle v mezidobí (první svaté přijímání)

Rousínov – kostel sv. Máří Magdalény

25.5.
26.5.
29.5.
31.5.
1.6.

neděle 7.30
pondělí 7.30
čtvrtek 18.30
sobota 8.00
neděle 7.30

mše sv. za Olgu a Arnošta Frankovy, Žofii a Jaroslava Polachovy, za † rodiče a živou rodinu

mše sv. za Františku Frkalovu, živou a † rodinu
mše sv. za Vincence Chromého a rodiče Břouškovy
mše sv. za Zdenu Čermákovou
mše sv. za živé a † farníky

Komořany – kostel sv. Barbory

25.5. neděle 9.00 mše sv. za manžele Toufarovy, syna Jiřího a snachu
27.5. úterý 18.00 mše sv. za členy živého růžence
1.6. neděle 9.00 mše sv. za manžele Vlachovy a Skřivánkovy
Královopolské Vážany – kostel sv. Filipa a Jakuba

25.5. neděle 10.30 mše sv. za Viktora Čalkovského, vnuka a živou rodinu
28.5. středa 19.00 Habrovany mše sv. za Ladislava Heincla, dceru Dášu, dvoje rodiče a dar zdraví
1.6. neděle 10.30 mše sv. za Jindřišku a Libuši Puppovy a živou rodinu;
za Helenu Óliovou, živou a zemřelou rodinu
Rousínovec – kostel sv. Václava

25.5. neděle 9.00 mše sv. za živé a † farníky
30.5. pátek 18.00 mše sv. za Miroslava Tomana a dvoje rodiče
1.6. neděle 9.00 mše sv. za Marii Adamcovu, Marii Břouškovu, živou a † rodinu;
za Františka a Kateřinu Matulovy a dvoje rodiče; za Antonína Fronka, otce a syna
Velešovice – kostel sv. Barbory

25.5. neděle 10.45 mše sv. za Josefa a Pavlu Skřivánkovy
30.5. pátek 18.00 mše sv. za manžele Antošovy
1.6. neděle 10.45 mše sv. za Arnolda Bartáka a dvoje rodiče
Podbřežice – kostel sv. Petra a Pavla

26.5. pondělí 18.00 mše sv.










31.5. sobota 18.00

mše sv.

Dnes jsou sbírky na charitu.
Dnes je v 18.00 v kostele sv. Máří Magdalény májová pobožnost.
Ve středu v 19.00 bude mše v kostele v Habrovanech.
Ve středu ve 20.00 bude na faře setkání „seniorů“.
V pátek bude v kostele sv. Václava od 17.00 příležitost ke zpovědi před 1. svatým přijímáním, pro děti, rodiče i kmotry …
Příští neděli půjdou děti v našich farnostech k prvnímu sv. přijímání.
Příští neděli v 19.00 bude na faře setkání farní rady.
Farní pouť v sobotu 14.6. do Žarošic (pěšky, na kole i busem – jak se kdo cítí). Mše sv. bude ve 13.00.
V červenci (l8.-20.) v přímém spojení s oslavou Světových dnů mládeže v Sydney proběhne také na Velehradě
česko-slovenské setkání mladých ActIv8. Aby se mohli zúčastnit mladí i ze vzdálených míst a sociálně slabších
rodin chceme finančně podpořit tuto akci. Prosíme: zakupujte kartičky Mozaika 2008 (50,- Kč), které Vám mladí
budou nabízet po nedělních bohoslužbách! Bližší info na www.mozaika2008.cz
Římskokatolická fara, Kroužecká 1, Rousínov, 683 01, tel.: 517 371 379
P. Michael Macek, farář – mobil: 731 40 26 66
P. Stanislav Pacner, kaplan – mobil: 737 509 507

