
Přehled bohoslužeb   13. ledna až 20. ledna 2019 
   neděle 13. 01.  1. neděle mezidobí  Svátek Křtu Páně

8
00

  Rousínov  mše sv. Za Františku Novákovu, manžela a duše v očistci. 

9
30

  Rousínovec mše sv.  

11
00

  Velešovice mše sv. za Stanislava Honka, manželku, rodiče a sourozence 

pondělí 14. 1.             

úterý 15. 1.             

středa 16. 1. 
18

00
   Velešovice mše sv. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

čtvrtek 17. 1.  
18

00
   Rousínov  mše sv. za živou a zemřelou rodinu Přibylovu. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

pátek 18. 1.  
18

00
 Rousínovec  mše sv. za farníky  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

sobota 19. 1.             
       17

00
 Habrovany mše sv. 

       18
00

 Kr. Vážany  mše sv. za Boženu a Vladimíra Doleželovy, syna, živou a † rodinu 

neděle 2. 1.       2. neděle mezidobí  
8

00
 Rousínov  mše sv. na úmysl dárce 

9
30

 Rousínovec mše sv.  

11
00

 Velešovice mše sv.  

 Vždy před mší sv. je příležitost ke svátosti smíření. 

 Každý pátek je v kostele sv. Václava mše svatá pro děti a mládež. Před začátkem mše je 

také příležitost k nacvičování písniček.  

 První neděli v měsíci bude během nedělních bohoslužeb mimořádná sbírka na opravy a 

potřeby našeho kostela. Děkuji Vám za vaše dary. 

 Tento týden jsem navštívil nemocné. Děkuji za pěkné přijetí a společnou modlitbu.  

 Sv. Václav: Milí farníci, jako každý rok se na vás obracíme s prosbou o úklid sněhu v 

okolí našeho kostela. Zapište se, prosím, na arch, který leží na stolečku u bočního oltáře, 

tam najdete i bližší informace.  

 Naše farnost bude dne 18. 5. 2019 pořádat Misijní den, tj. setkání děti, jejich rodičů a 

také přátel papežského misijního díla děti (PMDD) za účasti biskupa brněnského. Prosím 

vás abyste se zapojili podle možnosti do této akce. Schůzka bude dnes v neděli 13. ledna 

v 16
30

 v sále svornosti. Potřebujeme pomoc při organizaci doprovodného programu, jako 

jsou tematické hry pro děti, workshopy atd., dále je třeba zajistit drobné občerstvení pro 

účastníky a technické zázemí této akce. Budeme rádi i za finanční dary či jiné sponzorské 

dary potřebné pro tuto akci.  

 V první únorovou sobotu (tedy 2. 2. 2019) se vypravíme na zimní pouť do Křtin. Sraz v 

8.00 u kostela sv. Máří Magdalény v Rousínově, odsud se auty přesuneme do Olšan k 

rybníčku. Odchod z Olšan v 8.15 směr Křtiny (13,5 km). Mše sv. ve Křtinách bude ve 12 

hodin. 

 Můžete si už zapisovat úmysly mší sv. na první pololetí.  
=================================================================================================================== 

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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