Přehled bohoslužeb
neděle 28. 04.
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28. dubna - 5. května 2019
2. neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství

mše sv. za zemřelou Martu Neubauerovu, rodiče a bratra
mše sv. za rodinu Julínkovu a Pavízovu
mše sv. za _ Františka Fiantu __________________________________________

pondělí 29. 4.
úterý 30. 4.
Středa 1. 5. _

sv. Kateříny Sienske
__
____

Velešovice

mše sv. NEBUDE – pout mládeže

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

čtvrtek 2. 5.
mše sv. Františku Frkalovu, živou a zemřelou rodinu.

1800 Rousínov

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

pátek 3. 5.
1800 Rousínovec

Svátek sv. Filipa a Jakuba

mše sv. za farníky

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

sobota 4. 5.

sv. Florian

3. neděle velikonoční

neděle 5. 5.

Rousínov

mše sv. za rodiče Ševčíkovy, Ludmilu Robešovu a syna, Antonína Homolu,
Romana Tůmu, živé a zemřelé rodiny.
930 Kr. Vážany
mše sv. Hody na sv. Filipa a Jakuba za rodinu Nohelovu a Pospíšilovu, za
živou a zemřelou rodinu Leznarovu, Bencovu a Matouškovu
1100 Velešovice
mše sv. za Vladimíra Ressa a dvoje rodiče
 Vždy před mší sv. je příležitost ke svátosti smíření
00

8



Ve středu dne 8. 5. 2019 se společně vypravíme na farní pěší pouť do Žarošic. Vyjdeme z kostela
sv. Václava v Rousínovci v 800. Mše svatá bude v Žarošicích v 16 30.



V rámci organizace misijního dne se sejdeme dnes v neděli se skupinkou, která má na starosti
značení a informace v 16 30 v klubovně Svornosti. Těšíme se na Vás.



Dnes v nedělí bude informační schůzka zájemců o letošní pouť do Svaté země v 18 hod v sále
Svornosti. Na tomto setkání budete informovaní o podrobnostech pouti a zároveň se budete moci
závazné přihlásit. Moc prosíme o vaši účast.



Velešovice: V pondělí scholička pro děti nebude. V pátek zveme do kostela v 18.00 ke společné
modlitbě za rodiny. V sobotu v 18.00 zveme do kostela k pobožnosti prvních sobot neposkvrněného
srdce Panny Marie a chvály. V neděli přijměte v 17.00 pozvání k májové pobožnosti Panny Marie.



V neděli 12.5. v 930 bude v kostele sv. Václava 1 sv. přijímání. Informační schůzka pro děti a rodiče
bude v pátek 3.5.2019 po dětské mši svaté.



V květnu se budeme scházet na Májovou v kostelích nebo v neděli v přírodě u křížů nebo kaplí.
Májové v kostelích budou vždy po mši svaté (stř., čtv. a pá). V neděli 5. 5. v 16 hod vás srdečně
všechny zveme do kapličky sv. Jana Křtitele v Olšanech.



Rádi bychom na farním dvoře uklidili zbylý materiál z opravy kostela a jiné nepotřebné věci.
Chtěli bychom, aby toto místo bylo zvelebeno a sloužilo k setkávání farníků. Farní dvůr bude i
jedním z míst pro misijní den, který navštíví mnoho lidí včetně otce biskupa. Proto moc prosíme
všechny muže, aby nám pomohli s úklidem tohoto prostranství příští sobotu dne 4. května od 9:00.
Moc děkuji za pomoc.

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 16hod)

