Přehled bohoslužeb a ohlášky
DEN

11. - 18. dubna 2021

POZNÁMKA

MÍSTO

ČAS

2. Neděle
velikonoční

Rousínov
Rousinovec

800
930

Velešovice

1100

Středa
14. 4.

Velešovice

1800

mše sv. za kněze a nová kněžská a řeholní povolání

Čtvrtek
15. 4.

Rousínov

1800

mše sv. za Boží požehnání pro rodinu a děti

Pátek
16. 4.

Rousínov

1800

mše sv. za farníky (bohoslužba pro děti na I sv. přijímaní)

Rousínov

800

mše sv. za dar zdraví pro nemocnou osobu

Neděle
11. 4.

Neděle Božího
milosrdenství

ÚMYSL
mše sv. za dar zdraví pro nemocnou osobu
mše sv. za Marii a Vojtěcha Kousalovi a + rodinu
mše sv. za rodinu Ryšánkovu, duše v očistci a celý rod s
prosbou o Boží požehnání

Pondělí
12. 4.
Úterý
13. 4

Sobota
17. 4.
Neděle
18. 4.

3. Neděle
velikonoční

Rousinovec
Velešovice

30

9
1100

mše sv. za manžela, rodiče Julínkovy a Pavizovy
mše sv. za Karla Musila, dvoje rodiče a duše v očistci

Milí farníci
Na základě usnesení Vlády ČR od 12. dubna 2021 se může na bohoslužbě účastnit 10 % celkového počtu míst na
sezení.
Život je Božím darem, s kterým bychom neměli hazardovat.
1. Děkuji Vám všem za pěkně společně prožitou dobu postní, za vaši přípravu na Velikonoce ve sv. zpovědi, za
všechna naše společná modlitební setkání. Děkuji všem, kteří jste během postní doby připravovali a vedli
křížové cesty, i všem, kteří jste Pána Ježíše na této cestě doprovázeli a bděli s ním v jeho utrpení a u jeho
hrobu. Rád bych také poděkoval Vám všem, kteří jste pomohli připravit velikonoční obřady: akolytům,
ministrantům, lektorům, varhaníkům, mužům a ženám za přípravu pašijí. Děkuji všem za úklid, slavnostní
výzdobu kostela a přípravu Božího hrobu a také jakoukoli další pomoc. Děkuji Vám, že můžeme velikonoční
liturgii slavit společně všechny farnosti jako jedna velká rodina, navzájem se obohacovat a posilovat jeden
druhého v cestě za naším Pánem.
2. Dnes je neděle Božího milosrdenství, prosíme za dar milosrdenství pro naše rodiny
3. Kr. Vážany: Příští bohoslužba bude v neděli 2.5.2021
4. Habrovany: Příští bohoslužba bude v sobotu 24.dubna v 18 hod.
5. V pátek 16. dubna v 1800 v kostele na náměstí bude bohoslužba pro rodiče a děti na I. sv. příjímání. Jste zváni.
Moji drazí
Přeji vám a vyprošuji zdraví a Boží požehnání pro tyto dny. Sledujte mši svatou v televizi a na internetu, važte si zdraví
a života nejen svého ale i svých blízkých.
Žehná a modlí se Vámi Ondra – Váš farář
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, proto volejte jen vyřídit naléhavou věc.

