Přehled bohoslužeb a ohlášky
DEN

POZNÁMKA

Neděle
17. 4.

Neděle
zmrtvýchvstání

Pondělí
18. 4.

Velikonoční oktáv

Úterý
19 4

Velikonoční oktáv

Středa
20. 4.

Velikonoční oktáv

Čtvrtek
21. 4.

Velikonoční oktáv

Pátek
22. 4.

Velikonoční oktáv

Sobota
23. 4.

Velikonoční oktáv

Neděle
24. 4.

Neděle Božího
milosrdenství

17. – 24. dubna 2022

MÍSTO

ČAS

Rousínov

800

Rousinovec
Velešovice

930
1100

Habrovany

800

mše sv. za + rodinu Bartošovu a Indruchovu

Velešovice

1800

modlitby otců

00

ÚMYSL
mše sv. za farníky
mše sv. na úmysl dárce
mše sv. za Jiřinu Kordiovskou a živou a + rodinu

mše sv. za farníky

Rousínov

18

Rousínov

800

mše sv. za rodiče Manovy, Vartovy, manžela, bratra
živou a + rodinu

Rousinovec
Velešovice

930
1100

mše sv.za manžela, rodiče Julínkovi a Pavizovi
mše sv. za Vladimíra Ressa živou a + rodinu

Milí farníci

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 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. 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. Zveme vás dnes v neděli v 1700 do kostela Maří Magdaleny na benefiční koncert souboru DAVA.
Přijďte podpořit opravu interiéru kostela v našem krásném městě Rousínově.
6. Habrovany: Příští bohoslužba bude v neděli 12. 6. 22.
7. Kr. Vážany: Příští bohoslužba bude v neděli 8. 5. 22
8. 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.
9. Příští neděli bude dětská mše svatá, na kterou zveme děti a rodiče – téma: Eucharistie.
10. V pátek 22.04. po bohoslužbě, bude na faře na náměstí setkání rodičů a děti na první sv. přijímáni.
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.

