Přehled bohoslužeb a ohlášky
DEN

neděle
8. 3.

POZNÁMKA

2. neděle postní

MÍSTO

ČAS

ÚMYSL

Rousínov

800

mše sv. za Čestmíra Neubauera, živou a + rodinu

Rousínovec

930

mše sv. za Bohuslava Reicha, manželku, syna, živou a +
rodinu

Velešovice
pondělí
9. 3.

8. - 15. března 2020

11

00

mše sv. za Irenku Kordiovskou

Pondělí není úřední
den

úterý
10. 3

Habrovany

středa
11. 3.
čtvrtek
12. 3.
pátek
13. 3.

bohoslužba pro děti,
mládež a rodiče

sobota
14. 3.

neděle
15. 3.

3. neděle
postní

Rousínovec

1800

mše sv. za farníky

Dražovice

1700

Děkanátní setkáni mládeže

Rousínov

800

mše sv. za zemřelého manžela

Rousínovec

930

mše sv. za Bedřicha Břouška, živou a + rodinu

Velešovice

1100

mše sv. za Ludmilu a Vojtěcha Drápalovi a celý rod



Vždy před mší sv. je příležitost ke zpovědi.



Děkuji za úklid a výzdobu kostela.



Velešovice: V pondělí scholička pro děti v 18.00 u Mazlů. Ve středu v 17.30 křížová cesta, Bohoslužba
slova s dětskou katechezí, Modlitby Matek za děti. Pátek v 18.00 modlitby za rodiny. Jste srdečně zváni



Katechetka Eva Modlitbová zve všechny děti na postní nedělní katechezi do Rousínovce na téma:
POSTNI DOBA – PROMĚNA SRDCE. Cílem bude prožít ve farnosti s dětmi postní dobu jako cestu
proměny srdce. Božím působením a naší snahou se má naše srdce proměnit, aby dokázalo více milovat.



Pozvání na Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem. V sobotu před Květnou nedělí 4. 4. 2020 se mohou
mladí setkat se svým biskupem. Setkání začne společně v 8:30 hodin v katedrále v Brně, pokračuje
dopoledními skupinami podle výběru. Tohoto setkaní zúčastni se také naše mládež, která se připravuje
na biřmováni.



Příští setkání biřmovanců bude v pátek 20. 3. po mši svaté na faře.



Dnes – druhá neděle postní, v 15 hod zveme na pobožnost křížové cesty do Velešovic, příští neděli bude
křížová cesta v Kr. Vážanech.



Ještě jsou volná místa do Medžugorje, kdo má zájem ať se přihlásí na emailu rousínov@dieceze.cz



Zveme na duchovní obnovu pro ženy v sobotu 21. 3. 2020. Podrobnosti na plakátu.



K dnešnímu MDŽ přeji všem ženám Boží požehnání a mnoho radosti.

Římskokatolická farnost Rousínov – Kroužecká 501/1, 683 01 Rousínov P. Ondřej, farář; Email: rousinov@dieceze.cz
mobil: 604 487 737. (volejte prosím mezi 9 a 16 hod). Pondělí není úřední den. Volejte jen vyřídit naléhavou věc.

