PŘEHLED BOHOSLUŽEB
24.

BŘEZNA AŽ

31.

BŘEZNA

 neděle 24. 3.
7.30
9.00
9.00
10.30
10.45

14.45

Rousínov
Rousínovec
Komořany
Kr. Vážany
Velešovice

2013

květná neděle
mše sv. za živé i † farníky
mše sv. za živou a † rodinu Tomanovu, Petříkovu a Havířovu; za Oldřicha Sedláčka, Josefa Štercla, živou a † rodinu

mše sv. za Pavla Brunclíka, rodiče, sestru, manžela a Radka Čáslavu
mše sv. za rodiče Procházkovy, Stanislava Macha, živou a † rodinu; za Emanuela Hašku a živou rodinu
mše sv. za rodinu Bartákovu, celý rod a duše v očistci

křížová cesta pěšky od sv. Václava na Lutršték

 pondělí 25. 3.
18.00 Podbřežice
18.00 Komořany

mše sv.
mše sv. za Vlastu Šenkýřovu, manžela a dvoje rodiče

 úterý 26. 3.
 středa 27. 3.
18.00—19.30

Rousínov příležitost ke svátosti smíření (4 zpovědníci)

 čtvrtek 28. 3.
17.30
17.30
19.00
19.00

Komořany
Kr. Vážany
Velešovice
Rousínovec

zelený čtvrtek
mše sv.
mše sv. za kněze a nová kněžská a řeholní povolání
mše sv.
mše sv. za kněze a nová kněžská a řeholní povolání

 pátek 29. 3.
17.30 Kr. Vážany
18.00 Komořany
19.00 Rousínovec

velký pátek
obřady
obřady
obřady

 sobota 30. 3.

bílá sobota

8.00 – 14.00

Rousínovec příležitost k tiché modlitbě „u Božího hrobu“

21.00 Rousínovec

velikonoční vigilie

 neděle 31. 3.
7.30
7.45
9.00
9.00
10.30
10.45










Rousínov
Podbřežice
Rousínovec
Komořany
Kr. Vážany
Velešovice

slavnost Vzkříšení Páně
mše sv. za syna Karla Páska, živou a † rodinu Páskovu a Jelínkovu
mše sv.
mše sv. za živé i † farníky
mše sv. za Irmu Živnou, syna a rodinu; za rodinu Šterclovu, Haizlerovu a Kourkovu
mše sv. za Bernarda Skřivánka, rodiče a živou rodinu
mše sv. za rodinu Zukalovu a manžele Novákovy

Blíží se Velikonoce – využijte, prosím, příležitostí ke svátosti smíření, viz plakátek. (Během svátků už se zpovídat nebude.)
Dnes pěší křížová cesta – ve 14.45 odcházíme z Rousínovce od kostela sv. Václava pěšky na Lutršték
Nácvik na obřady – v pondělí 25.3. v 19.00 v kostele sv. Václava
Modlitba za rodiny – ve středu v 18.30 v kostele ve Velešovicích
Zelený čtvrtek – mše svatá v 9.00 na Petrově s otcem biskupem
Po skončení obřadu Vzkříšení zveme všechny k Agapé (společnému posezení na faru).
Letní čas – příští neděli je změna času
Postní pokladničky – můžete přinést příští neděli s sebou do kostela a společně je pak odevzdat v obětním průvodu
Žehnání pokrmů – příští neděli po mši sv.
Římskokatolická farnost ● Kroužecká 1, 683 01 Rousínov ● tel.: 517 371 379
P. Michael Macek, farář ● www.farnostrousinov.cz ● mobil: 608 274 276

