
Přehled bohoslužeb   28 října -  4. listopadu 
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 

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

pondělí 29. 10. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

úterý 30. 10.  1430  Habrovany – bohoslužba na zámku 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 středa 31. 10.     návštěva nemocných  
1800 Rousínovec  mše sv. za zemřelého Vladislava  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 čtvrtek 1. 11. Slavnost Všech svatých  po bohoslužbě půjdeme průvodem na hřbitov – svíce. 

1800  Rousínov mše sv. za rodiče Frkalovy a zemřelou rodinu 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 pátek 2. 11.  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé  
 Kr. Važany  1500 pohřební bohoslužba  
1800  Velešovice mše sv. za Bohumila Krejčíře, manželku, syna a celý rod – po bohoslužbě 

vyrazíme průvodem na hřbitov – svíce. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 sobota 3. 11.    po bohoslužbě půjdeme průvodem na hřbitov – svíce. 
1800  Kr. Vážany  mše sv. za Marii Čalkovskou, manžela, vnuka a živou rodinu 
======================================================================================== 

 

neděle 4. 11.       31. neděle v mezidobí 
800        Rousínov mše sv. za Jiřího Vartu, živou a zemřelou rodinu Manovu, Vartovu, 

Halouzkovu a Pačasovu 

930 Rousínovec mše sv. za rodinu Muselíkovu 

1100 Velešovice  mše sv. za Irenku Kordiovskou 

 

 

 Před každou mší sv. je příležitost ke svátosti smíření. 

 Ve středu od 900 budu navštěvovat nemocné. 

 Každou středu je v 1800 v kostele sv. Václava „dětská“ mše svatá. První středu v měsíci se děti 

budou se svými rodiči více zapojovat do mešního dění. Říjen je růžencový měsíc, prosíme děti, 

aby si s sebou přinesly růženec na modlitbu desátku. Před začátkem mše je také příležitost k 

nacvičování písniček a k svátosti smíření. 

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

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

 Dušičkové pobožnosti: neděle 4.11. - Olšany  v 1500, Habrovany v 1530 

 Ve středu v 1830 hod vás zveme do Velešovic na modlitbu otců  

 Velešovice – čtvrtek v 1800 scholička pro děti u Mazlů. 

 Velešovice: příští neděli bude sbírka na opravu kostela.  

 Město Rousínov ve spolupráci s farností vás zve v neděli 4. 11. do kostela sv. Václava na pořad 

písní posvátných a lyrických ze Sušilovy sbírky a to k příležitosti výročí úmrtí rousínovského 

rodáka, kněze Františka Sušila. Účinkovat budou folklorní pěvecké soubory z Kyjovska a 

cimbálová muzika Jury Petrů. Programem vás bude provázet folklorista a muzikant Luděk 

Běťák. Pořad začíná v 17 hodin a vstupné je dobrovolné. 

 V pátek na 1930 zvu naši mládež, budeme připravovat zpěvník na dětskou mši sv.  

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

Římskokatolická farnost – Kroužecká 501/1, 683 01 Rousínov P. Ondřej, farář  
mobil: 604 487 737 (volejte prosím mezi 9 a 16 hod) 


