
Přehled bohoslužeb   7. – 14. dubna 2019 

      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. za Josefa a Libuši Rybnikářovi, Emila Majorského a duše v očistci________ 

pondělí 8. 4.             ____ 

úterý 9. 4.   10
00

mše sv. Habrovany zámek – návštěva   __________ ____ 

středa 10. 4.       
18

00
 Velešovice  mše sv. za živou a zemřelou rodinu Ryšánkovu, duše v očistci a celý rod 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

čtvrtek 11. 4.           

18
00

 Rousínov  mše sv. za Cvilinkovu Zdeňku, manžela a syna. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

pátek 12. 4.        

         mše sv. za farníky bude sloužena v Brně na setkání mládeže s biskupem. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

sobota 13. 4.  

      18
00

 Kr. Vážany  mše sv. za Evžena Drápala, Antonína Dvořáčka a živou rodinu 

       neděle 14. 4.        6. neděle postní – Května neděle 
8

00
 Rousínov  mše sv. za rodiče Válkovy, sourozence, rodiče a duše v očistci. 

9
30

 Rousínovec mše sv. za Antonína Levíčka a manželku, za Milana a Antonína Brtníkovi, 

živou a zemřelou rodinu 

11
00

 Velešovice mše sv. za kněze a řeholníky 

 

 Vždy přede mší sv. je příležitost ke svátosti smíření 

 Dnes je první neděle v měsíci, proto připomínám, že sbírka je 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 dar lásky a v naších rodinách. Děkuji mladým rodinám 

za společnou modlitbu.  

 Příležitost k Velikonoční sv. smíření bude u sv. Marii Magdaleny ve čtvrtek od 17
00

. 

 Křížová cesta na Květnou neděli bude věnována a pořádána naší mládeží. Letos se vypravíme na 

sv. Martina. Sejdeme se pod kopcem na rozcestí u křížku v 15 
00

. Všichni jste srdečně zváni. 

 Dnes v neděli v 16
30

 bude schůzka skupinky občerstvení v rámci organizace Misijního dne. 

Těšíme se na Vás. 

 Pro slavkovské děkanství v úterý 9.4. 2019 bude setkání kontaktních osob Fondu Puls. Setkání 

zahájíme společným slavením mše svaté v 18 
00

 ve Slavkově v kostele. 

 Příští týden je Květná neděle prosíme, přineste s sebou rozkvetlé ratolesti (kočičky atd.) 

 Velešovice: Ve středu 10.4. bude v našem kostele od 17 
00

 příležitost k velikonoční sv. smíření  

 Velešovice: V pondělí scholička nebude. 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.  
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