
Přehled bohoslužeb       2. září až 9. září 

 neděle 2. 9.     22. neděle v mezidobí 

8.00 Rousínov  mše sv. za zemřelou Helenu Vřeskou, otce a bratra 

9.30 Rousínovec mše sv. za živé a zemřelé farníky 

11.00 Velešovice mše sv.za Jarmilu a Jindřicha Říhovi, živou a zemřelou rodinu 

              

 pondělí 3. 9. 
     sv. Řehoř Veliký        

 úterý 4. 9. 
              

 středa 5. 9. 
18

00
 Velešovice mše sv. po bohoslužbě modlitba za rodiny 

____________________________________________________________________________________ 

 čtvrtek 6. 9. 
18

00
  Rousínov  mše sv.za rodiče Kořenkovy, syna a živou rodinu 

17
30

  vystav NSO a ticha adorace 
____________________________________________________________________________________ 

 pátek 7. 9. 
18

00
  Rousínovec mše sv.pro děti a rodiče na začátek školního roku 

19
00

  Velešovice  pobožnost 1. pátku k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu a po té chvály. 
____________________________________________________________________________________ 

 sobota 8. 9. 
18

00
  Kr. Vážany mše sv.  
      Svátek Narození Panny Marie      

 neděle 9. 9.     23. neděle v mezidobí 

8.00 Rousínov  mše sv. na poděkovaní za přijata dobrodiní za 10 let manželství 

9.30 Rousínovec mše sv. s prosbou o Boží pomoc v nemocí a za dar zdraví  

11.00 Velešovice  mše sv. za živé a zemřelé farníky 

 Tento týden je první pátek měsíce. 

 Pouť mužů – v sobotu 6.10. (Neratov a tvrz Bouda); přihlášky od začátku září u P. Stanislava. 

 Paní katechetka Jana Zehnalová oznamuje, že rozvrh náboženství je ve všech farnostech stejný jako 

loni. Najdete jej ve vývěsce kostela, ve škole i na stránkách farnosti. Výuka začíná druhý zářijový 

týden, tedy od pondělí 10.září. Přihlášky do náboženství dostanou prvňáčci od svých učitelů, starší 

děti jsou považovány za přihlášené. Rousínovské děti přijdou potvrdit svou docházku za paní 

katechetkou v pátek 7. září od 11:30 ke vchodu školy na Habrovanské ulici. 

 V pátek 7. září zveme všechny děti, rodiče i prarodiče na mši svatou na zahájení školního roku, která 

bude v 18 hodin v kostele sv. Václava v Rousínovci. Děti si mohou přinést aktovku se vším, co do ní 

patří. Po mši bude následovat krátký program na farském dvoře, kde také bude možnost opéci si 

přinesené špekáčky. 

 Ve školním roce budou probíhat při nedělní mši u sv. Václava, katecheze pro děti s paní katechetkou 

Evou Modlitbovou. Pro děti bude během bohoslužby připravený 15minutový program.  

 Program je pro děti od 4–11 let a je tematicky věnován nedělnímu evangeliu. Cílem katecheze je 

dětem přístupnou formou vysvětlit nedělní evangelium. Těší se na vás katechetka Eva 
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