Přehled bohoslužeb

5. – 12. května 2019

neděle 5. 5.

3. neděle velikonoční

Rousínov

mše sv. za rodiče Ševčíkovy, Ludmilu Robešovu a syna, Antonína Homolu,
Romana Tůmu, živé a zemřelé rodiny.
930 Kr. Vážany
Hody na sv. Filipa a Jakuba – mše sv. za rodinu Nohelovu a Pospíšilovu, za
živou a zemřelou rodinu Leznarovu, Bencovu a Matouškovu
00
11 Velešovice
mše sv. za _Vladimíra Ressa a dvoje rodiče
pondělí 6. 5.
úterý 7. 5.
__
____
středa 8. 5. _
Velešovice
mše sv. NEBUDE – pouť do Žarošic

800

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

čtvrtek 9. 5.
mše sv. na úmysl dárce

1800 Rousínov

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

pátek 10. 5.
1800 Rousinovec

mše sv. za farníky

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

sobota 11. 5.
1800 Kr. Vážany
neděle 12. 5.

mše sv. za Pavlu a Františka Pilátovy a za Svatě Doležela, rodiče a bratra
4. neděle velikonoční

8
Rousínov
30
9
Rousinovec
1100 Velešovice


mše sv. živou a zemřelou rodinu Havířovu a Šulcovu.
mše sv. za živou a zemřelou rodinu Havlíčkovu, Petrovu a Janků
mše sv. za Františka Koudelku, manželku, živou a zemřelou rodinu
Vždy před mší sv. je příležitost ke zpovědi.



Ve středu dne 8.5.2019 se společně vypravíme na farní pěší pouť do Žarošic. Vyjdeme z kostela sv.

00

Václava v Rousínovci v 8 00. Mše svatá bude v Žarošicích v 16 30.


Zveme na Misijní den v Rousínově, v sobotu 18. května 2019. Misijní den začíná v 9 hodin u kostela
sv. Václava v Rousínovci. V 10

00

budeme slavit misijní mši svatou společně s otcem biskupem

Vojtěchem. Můžete se těšit na besedu s manželi Čechovými o misiích v Ekvádoru. Hry, tvoření při
putování po kontinentech celého světa, pohádkové divadlo, společné sdílení, navazování nových
přátelství. Misijní den zakončíme v 15 30 závěrečným požehnáním.


Velešovice: V pondělí scholička pro děti nebude. V neděli přijměte v 17

00

pozvání do kostela k

májové pobožnosti Panny Marie.


V neděli 12. 5. v 9 30 bude v kostele sv. Václava 1 sv. přijímání.



Po celý měsíc máj se budeme scházet na májových pobožnostech v kostelích nebo v neděli v přírodě
u křížů nebo kapliček. Dnes v neděli 5.5. v 15 hod vás srdečně všechny zveme do kapličky sv. Jana
Křtitele v Olšanech.



Děkujeme všem mužům, kteří nám pomohli s úklidem na farním dvoře. Koncem května nebo
začátkem června budeme plánovat další pomoc, neboť je potřeba ještě uklidit část zahrady a farní
stodolu. V rámci tohoto úklidu i přes pomoc milých farníků byly vynaloženy nezbytné náklady cca
8 000 -10 000 (vyvážka kontejnerů s odpadem, či úklid spadené zídky) proto vás prosíme o finanční
podporu ve sbírkách.
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)

