Přehled bohoslužeb a ohlášky
DEN

Neděle
20. 3.

POZNÁMKA

20–27 března 2022

MÍSTO

ČAS

Rousínov

800

3. neděle postní
30

ÚMYSL
mše sv. Rodiče Halouzkovy, zetě, rodiče Křížovy a
vnučku s prosbou za požehnání pro živou rodinu
mše sv. za živou a + rodinu Procházkovu

Rousinovec

9

Velešovice

1100

mše sv. za Martu Raušerovu a manžela

Velešovice

1700

postní spolčo pro děti

1700

křížová cesta za děti
mše sv. za modlitební společenství matek a otců, za živé

Pondělí
21. 3.
Úterý
22. 3
Středa
23. 3.
Čtvrtek
24. 3.
Pátek
25. 3.

Slavnost Zvěstování
Páně

Sobota
26. 3.

Neděle
27. 3.

4. neděle postní

Velešovice

1800

a zemřelé členy a duše v očistci
modlitby za závislé – pote adorace v rámci Tridua
mše sv. za Lukáše Skřivánka, rodinu Homolovu a

Velešovice

1730

Kr. Vážany

1800

Rousínov

800

mše sv. za rodiče Turečkovy a syna Radomíra Vágnera
a živou rodinu

Rousinovec

930

mše sv. za rodiče Vymazalovi a Opluštilovi, živou a +
rodinu

Velešovice

1100

mše sv. za Annu a Radoslava Moučkovi, dvoje rodiče a

Skřivánkovu

celou živou rodinu
Milí farníci

1. Děkuji za úklid a výzdobu kostela.

2. Po 9 prvních pátku v měsíci se po mši svaté budeme modlit litanii k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. O
historii slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova najdete na: www.pastorace.cz
3. Děkuji za Vaše finanční dary jak během nedělní sbírky, tak na účty našich farností.
4. Zveme děti na nedělní katecheze u sv. Václava.
5. Kr. Vážany: Dnes v neděli v 1500 dětská křížová cesta.
6. Kr. Vážany: Příští bohoslužba bude v sobotu 17 4. 22.
7. Habrovany: Příští bohoslužba bude na Velikonoční pondělí 18.4.22.
8. Naše farnost se rozhodla, že pomůže s ubytováním uprchlíků z Ukrajiny, proto budou vyhlášeny
sbírky na přípravu ubytovacích prostorů. Můžete zasílat finanční dary na účet farnosti Rousínov.
9. Minulou neděli byla sbírka na podporu setkání mládeže v Hradci Králové. Děkují za vstřícnost.
10. Dnes v neděli v kostele sv. Maří M bude křížová cesta v 1500. Povedou ji ženy. Příště rodiny
11. Velešovice: Triduum – zveme ke společné modlitbě matek a otců za děti naši farnosti
12 Příští neděli bude dětská mše svatá, na kterou zveme děti a rodiče – téma: Velikonoce.
13. Příští dětská mše svatá, na kterou zveme děti a rodiče bude 24.4. téma: Eucharistie.
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.

