Přehled bohoslužeb
neděle 14. 4.

14. – 21. dubna 2019
6. neděle postní – Května neděle

Rousínov
Rousínovec

mše sv. za rodiče Válkovy, sourozence, rodiče a duše v očistci.
mše sv. za Antonína Levíčka a manželku, za Milana a Antonína Brtníkovi,
živou a zemřelou rodinu
1100 Velešovice
mše sv. za kněze a řeholníky____________________________________________
pondělí 15. 4.
pondělí Svatého týdne
úterý 16. 4.
návštěva nemocných
__
úterý Svatého týdne
středa 17. 4.
středa Svatého týdne
00
18 Velešovice
mše sv. za zemřelou Světlanu Ivanovou

800
930

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

čtvrtek 18. 4.

Zelený čtvrtek

30

18 Rousinovec

mše sv. Večeře Páně

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

pátek 19. 4.

Velký pátek

00

15 Rousinovec

Velkopáteční obřady

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Velikonoční vigilie

sobota 20. 4.

21

00

Rousinovec

mše sv. za rodiče Kousalovi, živou a zemřelou rodinu

neděle 21. 4.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

8
Rousínov
30
9
Kr. Vážany
1100 Velešovice
00

Bíla sobota

mše sv. za Rostislava Leznara a Jana Jokla
mše sv. za Bernarda a Boženu Skřivankovy a živou rodinu
mše sv. za Jiřinu Kordiovskou a celou živou rodinu



Vždy přede mší sv. je příležitost ke zpovědi.



Minulou neděli byla sbírka na opravy kostela. Děkuji Vám za dary.



V úterý navštívím nemocné.



Příležitost k Velikonoční sv. zpovědi bude u sv. Marii Magdaleny v úterý v 1930.



Křížová cesta dnes na Květnou neděli bude věnována a pořádána naší mládeží. Letos se vypravíme
na sv. Martina. Sejdeme se pod kopcem na rozcestí u křížku v 1500. Všichni jste srdečně zváni.



V úterý 9.4. 2019 bylo setkání kontaktních osob Fondu Puls. Děkuji všem účastníkům.



Srdečně zveme na Velikonoční vigilii ke svatému Václavovi. Vigilie začne v 21: 00 hod a bude kratší
než minulých letech, tedy bude obsahovat 4 čtení. Po skončení vigilie Vás všechny srdečně zvu do
sálu Svornosti na slavnostní agapé, prosím přineste něco dobrého k snědku do sálu před vigilii tedy
od 20 hod. Rád se s Vámi všemi setkám a společně tak oslavíme Zmrtvýchvstání Pána Ježíše Krista.



V sobotu od 10 00-12 00 bude otevřen kostel pro všechny, kteří by se chtěli zastavit na modlitbu u
hrobu pana Ježíše. (sv Václav)



Velešovice: V pondělí – zveme děti ke společnému hraní a zpívání v 18.00 scholička u Mazlů, ve
středu v 17.30 společná křížová cesta a po mši svaté modlitby maminek a babiček za děti, v sobotu
je možnost tichého bdění a rozjímání u hrobu od 7.00 do 9.00 v kostele sv. Barbory.

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 16 hod)

