
Přehled bohoslužeb       7 říjen až 14. října 
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 

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

pondělí 8. 10. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

úterý 9. 10.  Habrovany (Domov pro osoby se zdravotním postižením) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 středa 10. 10.      
1800 Rousínovec  mše sv. za zemřelého Vladislava  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 čtvrtek 11. 10.     

1800  Rousínov mše sv. za Vítězslava Samsonka, živou a zemřelou rodinu 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 pátek 12. 10.       
1800  Velešovice mše sv. za Františka Kordiovského a živou a zemřelou rodin 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 sobota 13. 10.      
1800  Kr. Vážany  mše sv.  
======================================================================================== 

neděle 14. 10.       28. neděle v mezidobí 
800 Rousínov  mše sv. za Amálii Válkovou, manžela, rodiče, sourozence a duše v očistci 

930 Rousínovec mše sv. za rodiče Brtníkovy, syna Antonína a za rodiče Vlachovy 

1100 Velešovice  mše sv. za Bořivoje Kocourka a celý rod 

 

 

 Ve čtvrtek jsem navštívil nemocné. Děkují za společnou modlitbu.  

 Děkují mužům za včerejší pout (Neratov a tvrz Bouda) poděkovaní patři taky P. Stanislavovi. 

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

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

 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 na mši sv. ve středu zveme rodiče a děti, které by letos chtěly jít k prvnímu svatému 

přijímání. Po bohoslužbě bude setkaní z rodící.  

 Zveme rodiče a obzvlášť děti na mše svaté u sv. Václava s nedělní katechezi pro děti.  

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

bude použita na nové ozvučení kostela. Děkujeme.  

 Velešovice – Dnes poděkování za úrodu při mši svaté nedělní. 

 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

