Přehled bohoslužeb
neděle 21. 4.

21. - 28 dubna 2019
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

8
Rousínov
930 Kr. Vážany
1100 Velešovice

mše sv. za Rostislava Leznara a Jana Jokla
mše sv. za Bernarda a Boženu Skřivánkovi a živou rodinu
mše sv. za _ Jiřinu Kordiovskou a celou živou rodinu ________________________
pondělí 22. 4.
Pondělí velikonoční
00
8
Rousínov
mše sv. živou a zemřelou rodinu Nedorostkovu, Hrabovskou, Cupákovu,
Pustkovu a duše v očistci.
930 Habrovany
mše sv.
00
11 Velešovice
mše sv.
____
úterý 23. 4.
__
Úterý velikonoční____
středa 24. 4.
Středa velikonoční
Velešovice
mše sv. NEBUDE
00

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

čtvrtek 25. 4.

Čtvrtek velikonoční
mše sv. NEBUDE

Rousínov

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

pátek 26. 4.
17 30 Rousínovec

Pátek velikonoční
mše sv. za farníky

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

sobota 27. 4.
17 00 Habrovany

18 00 Kr. Vážany
neděle 28. 4.

Sobota velikonoční
mše sv.
mše sv. za Františka Čalkovského, manželku a živou rodinu
2. neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství

8
Rousínov
30
9
Rousínovec
00
11 Velešovice

mše sv. za zemřelou Martu Neubauerovu, rodiče a bratra
mše sv. za rodinu Julínkovu a Pavízovu
mše sv. za Františka Fiantu
Příští neděle: 2. neděle velikonoční - Neděle Božího Milosrdenství
Děkuji Vám všem za pěkně společně prožitou dobu postní, za přípravu na Velikonoce ve sv.
zpovědi a v postní duchovní obnově i za všechna naše společná setkání v modlitbě. Děkuji všem,
kteří jste během postní doby připravovali a vedli křížové cesty, i všem, kteří jste Pána Ježíše na
této cestě doprovázeli a bděli s ním v jeho utrpení a u jeho hrobu. Zvláště děkuji Vám všem, kteří
jste pomohli připravit velikonoční obřady: akolytům, ministrantům, lektorům, varhaníci, mužům
a ženám za přípravu pašijí, děkují všem za úklid, slavnostní výzdobu kostela a přípravu Božího
hrobu a také jakoukoli další pomoc. Děkuji Vám, že můžeme velikonoční liturgii slavit společně
všechny farnosti jako jedna velká rodina, navzájem se obohacovat a posilovat jeden druhého v
cestě za naším Pánem.
V rámci organizace misijního dne se sejdeme se skupinkou, která má na starosti značení a
informace v neděli 28.4. 2019 v 16 30 v klubovně Svornosti. Těšíme se na Vás.
Informační schůzka zájemců o letošní pouť do Svaté země bude v neděli 28.4.2019 od 18 hod v
Klubovně ve Svornosti. Na tomto setkání budete informovaní o podrobnostech pouti a zároveň se
budete moci závazné přihlásit. Moc prosíme o vaši účast.
Velešovice: ve středu v 1830 modlitby otců.
Přednáška P. Karla Rozehnala pro mládež na téma chození a vztahy bude v Pozořicích tento pátek
(26.4.) od 19 hod. ve zpěvárně fary. Zváni jsou mladí i z okolních farností.
Ve středu dne 8.5.2019 se společně vypravíme na farní pěší pouť do Žarošic. Bližší informace v
neděli 28.4.2019

00











Svátost manželství přijmou dne 4. května ve Slavkově u Brna snoubenci Michal Jiroušek a slečna Alžběta Malá. Kdo by věděl
překážky sňatku, ať je oznámí na faře. Prosíme o modlitbu za snoubence.
Římskokatolická farnost – Kroužecká 501/1, 683 01 Rousínov P. Ondřej, farář
rousinov@dieceze.cz mobil: 604 487 737 (volejte prosím mezi 9 a 16 hod)

