Přehled bohoslužeb

3. - 10. března 2019

neděle 3. 03.

8. neděle mezidobí
8
Rousínov
mše sv. za Danuši a Oto Hofmanovy, rodinu Nekoušovu a manžele Širůčkovy.
930 Rousínovec
mše sv. za Marii Procházkovou, manžela, živou a zemřelou rodinu
00
11 Velešovice
mše sv. za Olgu Magdovu, živou a zemřelou rodinu Magdovu a Hranákovu,
duše v očistci a celý rod
pondělí 4. 03.
úterý 5. 03.
Habrovany zámek
středa 6. 03.
Popeleční středa – den přísného postu
00
17 Velešovice
mše sv. za Františku Švejnohovu, oboje rodiče, celý rod, Boží požehnání a
ochranu pro živou rodinu
1800 Rousínov
mše sv. na úmysl dárce
00

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

čtvrtek 7. 03.

1800 Rousínov

mše sv za živou a zemřelou rodinu Posoldovu, Snášelovu a syna Miroslava.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

pátek 8. 03.

bohoslužba za účasti děti, mládeže a rodičů

00

18 Rousínovec

mše sv. za farníky

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

sobota 9. 03.

1800 Kr. Vážany















mše sv. za rodinu Žídkovu, Klicnarovu a Boží milosrdenství
neděle 10. 03.
1. neděle postní
00
8
Rousínov
mše sv. za Čestmíra Neubauera, živou a zemřelou rodinu.
30
9
Rousínovec
mše sv. Bedřicha Břouška, živou a zemřelou rodinu, za duše v očistci, za
Josefu Hůlkovou, živou a zemřelou rodinu
1100 Velešovice
mše sv. za Irenku Kordiovskou a celou rodinu
Vždy před mší sv. je příležitost ke svátosti smíření
V pátek je v kostele sv. Václava mše svatá pro děti a mládež. Přede mší je nacvičování písniček.
Minulou neděli byla sbírka haléř sv. Petra. Děkuji Vám za a vaše dary.
Blíží se postní doba, kdy zvlášť 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 v 14 30 se v kostele sv. Maří Magdalény, můžete těšit na pobožnost křížové
cesty. Budeme se modlit za mír ve světě. Pobožnost bude zakončena Korunkou k Božímu
milosrdenství. Rád bych poprosil seniory o vedení křížové cesty v 1. postní neděli 10. 3. 2019.
Tento týden ve středu od 9 hod navštívím nemocné.
Velešovice: V pondělí scholička pro děti v 18.00 u Mazlů srdečně zveme. Po celou dobu postní
zveme ve středu tentokrát po mší sv. ke společné modlitbě křížové cesty. Postní doba je za dveřmi
zveme nejen děti na katechezi, která nás přivede a snad i připraví ke slavení veliké noci.
Již dohodnutá návštěva našeho bývalého děkana Otce Josefa Marečka na Moravci se dne
10.3.2019 bohužel nemůže uskutečnit pro jeho náhlé onemocnění a nasazení antibiotické léčby.
Přejeme tedy otci Josefovi, aby se uzdravil co nejdříve a navštívili bychom ho, až to jeho
zdravotní stav umožní. Ti z vás, kteří již složili zálohu na tento zájezd, ať si ji vyzvednou zpět.
V rámci organizace misijního dne prosíme skupinku, která má na starosti kontinenty v neděli
10.3. 2019 v 1630 klubovně Svornosti. Těšíme se na Vás.
Dnes 3.3.2019 od 16 hod Vás srdečně zveme na farní masopust. Sladkosti a dary do tomboly
můžete přinést od 14:30 do sálu Svornosti. Prosíme také o pomoc s nachystáním sálu. Na
programu je vystoupení naší mládeže a k poslechu nám bude hrát CM Kalečník. Přijde si
společně popovídat u dobrého jídla a pití s dobrou muzikou.

===================================================================================================================

Římskokatolická farnost – Kroužecká 501/1, 683 01 Rousínov P. Ondřej, farář
rousinov@dieceze.cz mobil: 604 487 737 (volejte prosím mezi 9 a 16hod)

