
Přehled bohoslužeb       21 října až 28. října 
neděle 21. 10.      29. neděle v mezidobí 

 

800  Rousínov  mše sv. za zemřelé rodiče, sestru Věru a švagra Stanislava 

930  Rousínovec mše sv. za rodiče Škrobovy a jejich děti 

1100 Velešovice mše sv. za farníky  
 

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

pondělí 22. 10. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

úterý 23. 10.  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 středa 24. 10.      
1800 Rousínovec  mše sv. zemřelého Vladislava  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 čtvrtek 25. 10.     

1800   Rousínov mše sv. za Marii a Václava Nohelovy, živou a zemřelou rodinu 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 pátek 26. 10.   
1800  Velešovice mše sv. za Luďka Rujbra, živou a zemřelou rodinu 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 sobota 27. 10.      
1700  Habrovany mše sv.  

1800  Kr. Vážany  mše sv. za živé a zemřelé farníky  

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

 

neděle 28. 10.       30. neděle v mezidobí 
800 Rousínov  mše sv. za rodinu Zouharovu a Vránovu 

930 Rousínovec mše sv. za Ivanu Konečnou a duše v očistci 

1100 Velešovice  mše sv. za Stanislava Hřebíčka, živou a zemřelou rodinu 

 

1700  Rousínov   modlitba za naši vlast  

 

 

 Za týden změna času. 

 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. 

 Je 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. 

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

 V neděli je den vzniku samostatného československého státu proto odpoledne v 1700 jste zvaní 

do kostela sv. Maří Magdaleny na společnou modlitbu za naši vlast.  

 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

