
Přehled bohoslužeb       30. září až 7. října 
neděle 30. 9.            26. neděle v mezidobí 

800  Rousínov  mše sv. za živé a zemřelé farníky 

930  Rousínovec mše sv. HODOVÁ za živou a zemřelou rodinu Puppovu a Vymazalovu 

1100 Velešovice mše sv. za Františka Fiantu a živou a zemřelou rodinu 
====================================================================================== 

pondělí 1. 10. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

úterý 2. 10.  Rekolekce (duchovní cvičení) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 středa 3. 10.      Velešovice – zveme k modlitbám za rodiny v 1830 
1800 Rousínovec  mše sv. za zemřelou Sofii  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 čtvrtek 4. 10.     Velešovice – v 1800 scholička pro děti u Mazlů č.208 

1800 Rousínov  mše sv. za Františka Tomana, živou a zemřelou rodinu;  

za Václava a Štěpánku Reichovy 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 pátek 5. 10.        Velešovice – po mši svaté chvály 
1800 Velešovice mše sv. za Boženu Šumberovu, dvoje rodiče a živou rodinu  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 sobota 6. 10.      
Kr. Vážany  mše sv. NEBUDE (pout můžu) 
======================================================================================= 

neděle 7. 10.       27. neděle v mezidobí 
800 Rousínov  mše sv. za rodiče a prarodiče Homolovy, syny, živou a zemřelou rodinu 

930 Rousínovec mše sv. za farníky 

1100 Velešovice  mše sv. za Boženu Drápalovu a dvoje rodiče, poděkování za úrodu 

 

 Tento týden je první pátek měsíce a příležitost ke sv. zpovědí. 

 Ve čtvrtek od 800 navštívím nemocné.  

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

 Každou středu je v 18 hodin v kostele sv. Václava v Rousínovci „dětská“ mše svatá. Protože začal 

růžencový měsíc říjen, vyzýváme děti, aby si s sebou přinesly růženec na modlitbu desátku. Před 

začátkem mše je také příležitost k nacvičování písniček ke mši, a příležitost ke svátosti smíření. 

 K účasti zveme děti, které by letos chtěly jít k prvnímu svatému přijímání. Zvlášť každou první 

středu v měsíci se budou ze svými rodící více zapojovat do mešního dění. 

 Minulou nedělí jste svým darem podpořily FOND PULS v naší diecézi. Děkují všem za Vaše 

dary. Více informací na stránce <fond.biskupstvi.cz>. 

 Děkují všem, kteří se minulou neděli podíleli na přípravě Farního odpoledne. 

 Od 9.9.budou probíhat během mše svaté u sv. Václava nedělní katecheze pro děti.  

 Velešovice – připomínáme že každou 1. neděli v měsíci, bude sbírka na náš kostel. Sbírka v říjnu 

bude použita na nové ozvučení kostela. Děkujeme.  

 Velešovice – Poděkování za úrodu – budeme slavit a děkovat Pánu při mši svaté v neděli 

7.10.2018. Zveme všechny k této slavnosti. 

 Nové kalendáře na rok 2019 je možno zakoupit v zákristii za přijatelných 68,-Kč.  

=================================================================================================================== 

Římskokatolická farnost – Kroužecká 501/1, 683 01 Rousínov P. Ondřej, farář 
rousinov@dieceze.cz  

mobil: 604 487 737 (volejte prosím mezi 9 a 16hod) 

mailto:rousinov@dieceze.cz

