PŘEHLED BOHOSLUŽEB
11.

BŘEZNA AŽ

18.

 neděle 11. 3.
7.30
9.00
9.00
10.40
10.45
14.30

Rousínov
Rousínovec
Komořany
Kr. Vážany
Velešovice
Rousínov

BŘEZNA

2018

4. neděle postní
mše sv. za Danuši a Oto Hofmanovy, rodinu Nekoušovu a manžele Širůčkovy
mše sv. za živé a † farníky
mše sv. za Františka Baldíka, manželku, syna, snachu a zetě
mše sv. za živou a † rodinu Doleželovu
mše sv. za Karla a Oldřišku Frankovu a živou a † rodinu
modlitba křížové cesty – ženy

 pondělí
18.00 Podbřežice

mše sv.

 úterý
 středa
18.00 Velešovice

mše sv. za Pavlu Krejčířovu a duše v očistci

 čtvrtek
18.00 Komořany
18.00 Rousínov
18.30 – 19.00

mše sv. za Jana a přízeň
mše sv.
adorace a svátostné požehnání

 pátek
18.00 Rousínovec
18.00 Velešovice

mše sv. za rodinu Šoustalovu a děti
mše sv. za Miroslava Augustu a duše v očistci

 sobota
8.00 Rousínov
18.00 Habrovany
18.00 Podbřežice

mše sv. za † Martu Neubauerovu, rodiče a bratra
mše sv.
není mše (příště zde bude v pondělí 19.3. a sobotu 24.3. v 18.00)

 neděle 18. 3.
7.30
9.00
9.00
10.40

Rousínov
Rousínovec
Komořany
Kr. Vážany

10.45 Velešovice
14.30 Rousínov

5. neděle postní
mše sv. za Jaroslava Šlimara, živou a † rodinu
mše sv. za živou a † rodinu Hůlkovu
mše sv. za živé a † farníky
mše sv. za Jakuba Čalkovského, manželku, rodiče, vnuka a živou rodinu
za † Františka Čalkovského, manželku a živou rodinu
mše sv. za Františku a Emanuela Grézovy
modlitba křížové cesty – rodiny

 Návštěvy nemocných: pondělí – P. Stanislav
 Přednáška: Pater František Sušil známý i neznámý – neděle 18. března v 17.00 v Záložně
 Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže, které proběhne v sobotu 24. března v Brně. Začínáme v 8.30 hodin
v katedrále. Na co se můžeš na setkání těšit? Na skvělou atmosféru, na setkání s Kristem, na osobnější setkání s otci biskupy, na mladé
lidi, jako jsi ty, na setkání nad zajímavými tématy, např.: Jak se vyznat ve svých myšlenkách?; Misionáři ve Východním Timoru; Jak dozrát do identity muže a ženy?; Žít svůj život naplno. Jako přednášející dopoledních přednášek a workshopů přislíbily účast zajímavé
osobnosti. Pozvěte své kamarády na toto setkání. Podrobnosti a také jízdní řády speciálně vypravených autobusů do Brna budou aktualizovány na webu: brno.signaly.cz/dcm/
 Výzva České biskupské konference k modlitbám za čínské křesťany
Sestry a bratři, v těchto dnech se v České republice rozhoduje o dalším osudu skupiny čínských křesťanů, kteří u nás požádali o azyl.
Spojme se proto, prosíme, v modlitbách za spravedlivé posouzení jejich situace i za jejich bratry a sestry v rodné vlasti. Na tento úmysl
zvláště pamatujme při všech mších svatých o 4. neděli postní, tedy 11. března 2018. Vaši čeští a moravští biskupové
Římskokatolická farnost ● Kroužecká 501/1, 683 01 Rousínov
P. Michael Macek, farář ● www.farnostrousinov.cz ● mobil: 608 274 276

