Přehled bohoslužeb

17. březen až. 24 března 2019

neděle 17. 03.

2. neděle postní
8
Rousínov
mše sv. za Bohuslava Reicha, manželku, syna, živou a zemřelou rodinu
930 Rousínovec
mše sv. Jaroslavu Leznarovou, manžela, živou a zemřelou rodinu, za Oldřicha
a Marii Sedláčkovi a Josefa Štercla, živou a zemřelou rodinu
1100 Velešovice
mše sv. za Pavlu Krejčířovu a duše v očistci
____
pondělí 18. 03.
____
úterý 19. 03.
Slavnost sv. Josefa
1800 Rousínovec
mše sv. na úmysl dárce
__________
středa 20. 03.
1000 mše sv. Habrovany zámek
1800 Velešovice
mše sv. Josefa Švejnohu, manželku, celý rod, Boží požehnání a stálou Boží
ochranu pro živou rodinu
00

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

čtvrtek 21. 03.

1800 Rousínov

mše sv. za rodiče Frkalovy

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

pátek 22. 03.

bohoslužba za účasti děti, mládeže a rodičů

1800 Rousínovec

mše sv. za farníky

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

sobota 23. 03.

1800 Kr. Vážany

mše sv. za rodiče Tůmovy, Bébarovy a živou rodinu
neděle 24. 03.
3. neděle postní
00
8
Rousínov
mše sv. za Jaroslavu Slatinskou, manžela, rodiče a živou rodinu
30
9
Rousínovec
mše sv. Bedřicha Nohela a rodinu
1100 Velešovice
mše sv. za Oldřišku a Karla Frankovi a duše v očistci
 Vždy přede mší sv. je příležitost ke svátosti smíření.


V pátek je v kostele sv. Václava mše svatá pro děti a mládež. Přede mší sv. je nacvičování písniček.



V postní době zveme děti na nedělní katecheze do kostela ke svatému Václavu. Tentokrát budeme
putovat s Ježíšovými přáteli. Těší se na Vás Vaše katechetka Eva Modlitbová.



Každou postní neděli ve 1430 se v kostele sv. Maří Magdalény můžete těšit na pobožnost křížové
cesty, dnes v neděli se budeme modlit za naše rodiny. Děkuji mužům za společnou modlitbu.
Pobožnost bude zakončena Korunkou k Božímu milosrdenství. Rád bych poprosil ženy o vedení
křížové cesty v 3. postní neděli 24. 3. 2019.



Také letos by naše farnost ráda uspořádala finanční sbírku – Misijní koláč. Sbírka je plánovaná
na neděli 30. 3. (4. neděle postní), kdy si můžete zakoupit v kostele domácí koláče a odnést si je
domů k nedělní kávě. Vybrané finance budou zaslány na speciální účet pro ten účel zřízený.
Prosím dobroty přineste v neděli 30. 3. přímo do kostela.



V sobotu 23.03. bude úklidová firma vyklízet věž našeho kostela sv. Maří Magdalény.



Zveme děti i rodiče na misijní dílničku, která proběhne v neděli 24. 3. od 15

00

v klubovně ve

Svornosti. Výrobky budou poté prodávány na misijním dnu a výtěžek půjde na misie.


Velešovice: V pondělí scholička pro děti v 18

00

u Mazlů – srdečně zveme. Po celou dobu postní

zveme ve středu v 17.30 před mší sv. ke společné modlitbě křížové cesty. Po mši sv. zveme maminky
a babičky ke společné modlitbě matek za děti. Zveme nejen děti na katechezi, která nás přivede a
snad i připraví ke slavení veliké noci.
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)

