Přehled bohoslužeb a ohlášky
DEN

Neděle
22. 5.

POZNÁMKA

6. neděle
velikonoční
První sv. přijímání

MÍSTO
Kr. Vážany
Rousinovec

22.– 29. května 2022
ČAS
800
930
00

ÚMYSL
mše sv. za Josefa Doležela živou a + rodinu
Doleželovu a Hlavňovských
mše sv. za živou a + rodinu Novákovu, Svobodovu a
Švrčkovu

Velešovice

11

Velešovice

1800

Pátek
27.5.

Rousinovec

1800

mše sv. za farníky

Sobota
28.5.

Velešovice

1800

modlitby za závislé

Rousinovec
Kr. Vážany

800
930

mše sv. za Marii Adamcovu, živou a + rodinu
mše sv. za Radka Křivánka a rodinu Křivánkovu

Velešovice

1100

mše sv. za rodiče Josefa a Pavlu Skřivánkovi, bratry,
Jiřího, Jaroslava a duše v očistci

mše sv. na úmysl dárce

Pondělí
23.5.
Úterý
24.5.
Středa
25.5.
Čtvrtek
26.5.

za Boží požehnáni (po mši modlitby matek za děti)

Sv. Filip Neri

7. neděle velikonoční
Neděle
29.5.

mše sv. na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou

slavnost
NANEBEVSTOUPENÍ
PÁNĚ

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, které budou od 5.6. probíhat v Královopolských Vážanech.
5. Habrovany: Příští bohoslužba bude v neděli 12. 6. 22.
6. Naše farnost se rozhodla, že pomůže s ubytováním uprchlíků z Ukrajiny, proto budou vyhlášeny
sbírky na přípravu ubytovacích prostorů. Bližší informace na stránkách farnosti. Můžete již nyní
zasílat finanční dary na účet farnosti Rousínov, vs. 42022 nebo napište do zprávy pro příjemce
UKRAJINA.
7. Po celý měsíc květen se budeme scházet na májových pobožnostech v neděli v přírodě u křížů nebo
kapliček. Dnes se sejdeme v 17 hod v Habrovanech u sochy sv. Floriana (před kostelem). Příští neděli
bude ve Slavíkovicích u kapličky.
8. Zveme vás na noc kostelu ke sv. Václavu v Rousinovci 10.06.2022. Podrobnosti na plakátech a
stránkách farnosti.
9. Příští sobotu 28.5. budeme vyklízet kostel sv. Máří Magdaleny před opravou, rezervujte si čas.
10. Velešovice: Dnes v nedělí 22.05. neděli v 18.00 májová pobožnost v kostele sv. Barbory.
11. Velešovice: Od 3 - 4.června se koná 24 hodinové čtení Písma svatého zakončené Svatodušní vigilií.
12. Dnes v nedělí 22.05. byla sbírka na pronásledované křesťany. Děkuji za vaše dary.
13. Dnes v nedělí 22.05. po celý den bude otevřeny kostel Maří Magdaleny můžete se podívat.
14. Dne 10.6. hodlají uzavřít manželství Václav Kyjovský a Erika Kurtová.
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.

