
Přehled bohoslužeb      18. listopadu až 25. listopadu 
neděle 18. 11.      33. neděle v mezidobí 

800  Rousínov  mše sv. za Zdeňku a Ladislava Lefnerovy, živou a zemřelou rodinu 

930  Rousínovec mše sv. za farníky 

1100 Velešovice mše sv. za rodinu Zukalovu a Novákovu 

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

pondělí 19. 11. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

úterý 20. 11.   Habrovany zámek 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 středa 21. 11.      Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 
1800 Rousínovec  mše sv.  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 čtvrtek 22. 11.      sv. Cecílie 

 

1800  Rousínov mše sv. Cecilie za varhaníky 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 pátek 23. 11.       sv. Klementa 
1800  Velešovice mše sv. za Františka Kordiovského 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 sobota 24. 11.     sv. Ondřej Dung-Lac a druhové 
1700  Habrovany 

1800 Kr. Vážany  mše sv. za rodiče Salavovy, vnuka a zemřelou rodinu a za Marii a Viktora  

Čalkovských, syna, vnuka a živou rodinu 

neděle 25. 11.      Slavnost Ježíše Krista Krále 
800 Rousínov  mše sv. za živou a zemřelou rodinu Hrabovskou, Čupákovu a duše v očistci 

930 Rousínovec mše sv. za rodiče Vymazalovy 

1100 Velešovice  mše sv. za rodinu Mazlovu, duše v očistci, živou a zemřelou rodinu s prosbou  

o Boží ochranu a požehnání 

 

 Vždy před mší sv. je příležitost ke svátosti smíření  

 Každou středu je v 1800 v kostele sv. Václava „dětská“ mše svatá. Před začátkem mše je také 

příležitost k nacvičování písniček. Od první adventní neděle budou mše sv. pro děti v pátek. 

 V neděli 25.11. v 15 bude v sále Svornosti podzimní setkání rodičů a dětí, které se připravují na 

1. svaté přijímání. Od 16 hodin pak zveme do Svornosti všechny farníky na besedu se Stanislavou 

Matušinovou, která prožila rok na misiích v Indii. Prosíme ochotné muže, aby přišli pomoci 

nachystat sál ve 14:30. Během setkání s dětmi i s misionářkou bude taky dostatek času, abychom 

si mohli popovídat u stolu z občerstvením. Uvítáme a předem moc děkujeme ochotným ženám 

za něco dobrého k čaji, kávě. 

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

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

 Velešovice: Ve středu 21.11. zveme do Velešovic k modlitbám otců v 18.30 do kostela sv. Barbory 

 V pátek 1915 setkaní mládeže. 

 Sv. Václav: Zveme děti na průvod s lampičkami, a to každou adventní neděli před mší svatou. 

Sejdeme se nejpozději v 9:25 pod věží kostela, lampičky si přineste vlastní. Případné dotazy 

zodpoví Anička Pivečková. 

 V neděli 2. 12. ve Velešovicích bude hodová mše na sv. Barboru, proto bude bohoslužba 

výjimečně ve Velešovicích v 9 30 a u sv. Václava v 1100. Děkuji za pochopení.  

=================================================================================================================== 
Římskokatolická farnost – Kroužecká 501/1, 683 01 Rousínov P. Ondřej, farář 

rousinov@dieceze.cz mobil: 604 487 737 (volejte prosím mezi 9 a 16 hod) 
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