PŘEHLED BOHOSLUŽEB
2.

BŘEZNA AŽ

 neděle 2. 3.
7.30
9.00
9.00
10.30
10.45

Rousínov
Rousínovec
Komořany
Kr. Vážany
Velešovice

9.

BŘEZNA

2014

8. neděle v mezidobí
mše sv.
mše sv. za živé i † farníky
mše sv. za Františka Šimáčka, otce a duše v očistci
mše sv. za manžele Koudelkovy a živou rodinu Handlarovu
mše sv. za Olgu Magdovu, duše v očistci a celý rod

 pondělí 3. 3.
18.00 Podbřežice
18.00 Komořany

mše sv.
mše sv. za Anežku Skřivánkovu a manžela

 úterý 4. 3.
 středa 5. 3.
18.00 Rousínov
18.00 Velešovice

popeleční středa – den přísného postu
mše sv.
mše sv.

 čtvrtek 6. 3.
18.00 Rousínov
18.30 – 19.00

mše sv. za Miroslava Crhu a celý rod
adorace a svátostné požehnání

 pátek 7. 3.
18.00 Rousínovec
18.00 Velešovice

mše sv. za rodiče Šoustalovy a syna Josefa
mše sv. za Františku Švejnohovu, rodiče a celý rod

 sobota 8. 3.
8.00 Rousínov
18.00 Podbřežice
19.05 Habrovany

mše sv.
mše sv. za živou a † rodinu Julínkovu a Chelíkovu
mše sv.

 neděle 9. 3.
7.30

Rousínov

9.00
9.00
10.30
10.45

Rousínovec
Komořany
Kr. Vážany
Velešovice

1. neděle postní
mše sv. za Františku Novákovu, živou a † rodinu;
s prosbou o Boží požehnání pro P. Josefa Marečka, který se v těchto dnech dožívá 90 let

mše sv. za Jiřího a Václava Hůlkovy, živou a † rodinu; za Bedřicha Nohela, manželku a rodinu Paráčkovu
mše sv. za živé i † farníky
mše sv. za Marii a Ondřeje Tůmovy a živou rodinu
mše sv. za Irenku Kordiovskou, živou a † rodinu

 Masopustní posezení – srdečně vás zveme všechny do sálu ve Svornosti v neděli 2. března od 16 hodin

Ke společnému vděčnému setkání nad božími dary, s promítáním z farních akcí a s cimbálovou muzikou Kalečník …
Během nedělního odpoledne budou vyhlášeny výsledky o nejlepší sladkost masopustu. Můžete si vyměnit recepty na
dobré koláčky, koblihy a boží milosti nebo jen tak popovídat. Na vítěze bude čekat „sladká odměna“.
 Sladkosti a občerstvení pro účastníky masopustu lze přinést v neděli 2.3. už v době od 9 do 12 hodin panu hostinskému nebo od 14.00 přímo do sálu.
 V pátek bude P. Michael navštěvovat nemocné.
 Křížové cesty – každou postní neděli ve 14.30 v kostele sv. Máří Magdalény
 P. Josef Mareček slaví v těchto dnech 90. narozeniny. V neděli 23.3. odpoledne bychom ho rádi společně navštívili, kdo
má zájem o společnou dopravu autobusem na Moravec a zpět, přihlaste se, co nejdříve, v zákristiích nebo na faře.
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