
Přehled bohoslužeb   31. 3. – 7. dubna 2019 
neděle 31. 3.         4. neděle postní 

8
00

 Rousínov   mše sv. za Jaroslava Šlimara, živou a zemřelou rodinu. 

9
30

 Rousínovec mše sv. za rodinu Šoustalovu, živou a zemřelou rodinu 

11
00

 Velešovice mše sv. za Františku a Emanuela Grézovi     ____ 

pondělí 1. 4.             ____ 

úterý 2. 4.  Habrovany zámek -návštěva     __________ ____ 

středa 3. 4.       
18

00
 Velešovice  společná modlitba křížové cesty 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

čtvrtek 4. 4.           

18
00

 Rousínov  mše sv. Václava a Štěpánku Reichovi 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

pátek 5. 4.       bohoslužba za účasti děti, mládeže a rodičů 

     18
00

 Rousínovec  mše sv. za farníky 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

sobota 6. 4.  

      18
00

 Kr. Vážany  mše sv. za Marii a Viktora Čalkovských, syna, vnuka a živou rodinu 

neděle 7. 4.         5. neděle postní 
8

00
 Rousínov  mše sv. za rodiče Manovy, Vartovy, manžela a bratra. 

9
30

 Rousínovec mše sv. za Ludvíka Škroba a dvoje rodiče 

11
00

 Velešovice mše sv.   

 Vždy přede mší sv. je příležitost ke svátosti smíření 

 Příští týden je první neděle měsíce proto připomínám, že bude sbírka na opravy kostela.  

 V pátek zveme do kostela sv. Václava na mši svatou pro děti a mládež. 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 14 
30

 se v kostele sv. Maří Magdalény můžete těšit na pobožnost křížové 

cesty, dnes v neděli se budeme modlit za dětí a mládež. Děkuji dětem a rodičům za společnou 

modlitbu. Rád bych poprosil mladé rodiny o vedení křížové cesty v 5. postní neděli 7. 4. 2019. 

 Dnes zakoupením koláčů a jiných dobrůtek můžete podpořit finančním darem sbírku – Misijní 

koláč. Vybrané finance budou zaslány na speciální účet pro ten účel zřízený. Děkuji za misijní 

koláče, dobrůtky naplněné tvarohem, mákem, marmeládou a láskou k misiím.  

 V rámci organizace misijního dne prosíme skupinku, která má na starosti kontinenty dnes v 

neděli 31. 3. 2019 v 16 
30 

v klubovně Svornosti. Těšíme se na Vás. 

 Velešovice: V pondělí scholička pro děti v 18 
00

 u Mazlů – srdečně zveme. Po celou dobu postní 

zveme ve středu ke společné modlitbě křížové cesty. Po mši sv. zveme maminky a babičky ke 

společné modlitbě matek za děti. V sobotu slavíme 1. sobotu v měsíci. společná modlitba a chvály 

začínají v 15.00. Zveme nejen děti na katechezi, která nás přivede a snad i připraví ke slavení 

veliké noci. 

 FARNOST POZOŘICE ZVE NEJEN MLADÉ: V pátek 5. 4. od 19 hod. bude ve zpěvárně fary v 

Pozořicích přednáška o vztahu křesťanství a islámu. Přednášku bude mít P. Petr Utíkal, farář z 

Jezernic (olomoucká arcid.). Přednáška je primárně určena pro biřmovance, ale jsou zváni i 

ostatní zájemci! 

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) 
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