Přehled bohoslužeb
neděle 19. 5.

19. - 26. května 2019
5. neděle velikonoční

800 Rousínov
930 Rousinovec
1100 Velešovice

mše sv. za živou a zemřelou rodinu Slovákovu a Kořenkovu
mše sv. za živou a zemřelou rodinu Jančušovu, Křeháčkovu a Popelkovu
mše sv. za Josefa, Pavlu a syna Skřivánkovi

pondělí 20. 5.
úterý 21. 5.
středa 22. 5. _
mše sv. mimo farnost
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

čtvrtek 23. 5.
mše sv. mimo farnost
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

pátek 24. 5.
1800 Rousínovec

bohoslužba pro děti a mládež

mše sv. za farníky

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

sobota 25. 5.
Křest děti: 1100 sv. Václav
1200 sv. Barbora
1300 Kr. Vážany

1800 Kr. Vážany mše sv. za rodiče Halouzkovy, Vladimíra Krejska a Boží ochranu živé rodiny a za
Ladislava a Hedviku Křížovy, vnučku a živou rodinu
neděle 26. 5.
6. neděle velikonoční
00
8
Rousínov
mše sv. za rodinu Doležalovu, Štěpánku Špičákovu, živou a zemřelou rodinu
Pospíšilovu, Vymazalovu, Gründelovu a duše v očistci.
930 Rousínovec
mše sv. za Marii Adamcovu, živou a zemřelou rodinu
00
11 Velešovice
mše sv. za Vlastu a Vojtěcha Slavíkovi, živou a zemřelou rodinu, duše v
očistci a celý rod
 Vždy před mší sv. je příležitost ke svátosti smíření.


Včera jsme se v naši farnosti zúčastnili Misijního dne. Slavili jsme misijní mši svatou společně s
otcem biskupem Vojtěchem Cikrle. Děkuji všem za účast a také všem, kteří se zapojili do organizace a
průběhu této oslavy.



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

00

pozvání do kostela k májové

pobožnosti Panny Marie.


V neděli 26.5.2019 po mši svaté u sv. Václava si můžete dobrovolně zakoupit výrobky na našem
misijním jarmarku. Výrobky byly nabízeny na Misijním dnu a vyrobili je naše děti a mládež.
Výtěžek bude věnovaný na misie, děkujeme.



Po celý měsíc máj se scházíme na májové pobožnosti v kostele nebo v přírodě u křížů, kapliček.
Dnes v neděli 19. května odpoledne bude májová pobožnost v Kr. Vážanech. Sejdeme se v 15 hodin
u kostela a vyjdeme průvodem ke kapličce ve Zmole. V případě nepříznivého počasí zůstaneme v
kostele. Kancionály s sebou.



V neděli 26. 05. v 11 00 bude v kapli na Urbánku mše sv., jste zvaní.



Příští neděli bude sbírka na pomoc křesťanům v zemích blízkého východu.



Srdečně |vás zveme na autobusovou pouť. Tentokrát se vydáme do katedrály a arcibiskupského
paláce v Olomoucí. Odpoledne navštívíme hrad Šternberk a kostel Zvěstování Panny Marie.
Zájemci ať uhradí zálohu 200 Kč a napíší se do seznamu v zákristii. Cena 460 Kč dospělí a 400 Kč
senioři a děti. Podrobné informace na plakátku.
Římskokatolická farnost – Kroužecká 501/1, 683 01 Rousínov P. Ondřej, farář
mobil: 604 487 737 (volejte prosím mezi 9 a 16 hod)

