
Přehled bohoslužeb                                  12. - 19. května 2019 
neděle 12. 05.       4. neděle velikonoční – Den Matek  

800 Rousínov   mše sv. živou a zemřelou rodinu Havířovu a Šulcovu. 

930 Rousinovec mše sv. za živou a zemřelou rodinu Havlíčkovu, Petrovu a Janků 

1100 Velešovice mše sv. za _ Františka Koudelku, manželku, živou a zemřelou rodinu 

pondělí 13. 05.           Panna Maria Fatimská 

úterý 14. 05.          sv. Matěje, apoštola 

středa 15. 05._  mše sv. 1000 Zámek Habrovany 
1800 Velešovice  mše sv. rodinu Palečkovu a Blanchi a duše v očistci 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

čtvrtek 16. 05.          sv. Jana Nepomuckého 

1800 Rousínov   Kaple sv. Floriana mše sv. na poděkování za přijatá dobrodiní. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

pátek 17. 05.         bohoslužba pro děti a mládež  

      1800 Rousinovec   mše sv. za farníky 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

sobota 18. 05.        Diecézní misijní den  

      1000 Rousinovec  mše sv. účasti otce biskupa Vojtěcha Cikrle. 

neděle 19. 05.           5. neděle velikonoční 
800 Rousínov  mše sv. za živou a zemřelou rodinu Slovákovu a Kořenkovu 

930 Rousinovec mše sv. za živou a zemřelou rodinu Jančušovu, Křeháčkovu a Popelkovu 

1100 Velešovice  mše sv. za Josefa, Pavlu a syna Skřivánkovi 

 Vždy před mší sv. je příležitost ke zpovědi. 

 Ve středu jsme byli na farní pěší pouti do Žarošic. Děkuji všem poutníkům za společně strávený 

čas a za modlitbu. 

  Zveme na Misijní den v Rousínově, v sobotu 18. května 2019. Misijní den začíná v 9 hodin u kostela 

sv. Václava v Rousínovci. V 1000 budeme slavit misijní mši svatou společně s otcem biskupem 

Vojtěchem. Můžete se těšit na besedu s manželi Čechovými o misiích v Ekvádoru. Hry, tvoření při 

putování po kontinentech celého světa, pohádkové divadlo, společné sdílení, navazování nových 

přátelství. Misijní den zakončíme v 1530 závěrečném požehnání v sále Záložny.  

 V sobotu v 800 bude schůzka a požehnání všem organizátorům Misijního dne v kostele sv. Václava. 

Prosíme všechny vedoucí skupinek, aby měli zodpovědně připraveny svá stanoviště do začátku 

mše svaté. V případě nejasností kontaktujte hlavního koordinátora paní Evu Modlitbovu.  

 Velešovice: V neděli přijměte v 17 00 pozvání do kostela k májové pobožnosti Panny Marie. 

 Dnes v neděli v 9 30 v kostele sv. Václava 1 sv. přijímání.  

 Po celý měsíc máj se scházíme na májové pobožnosti v kostele nebo v přírodě u křížů, kapliček. V 

neděli 19.května odpoledne bude májová pobožnost v Kr. Vážanech. Sejdeme se v 15 hodin u 

kostela a vyjdeme průvodem ke kapličce ve Zmole. V případě nepříznivého počasí zůstaneme v 

kostele. Kancionály s sebou. 

 Ve čtvrtek na 18 00 zveme na mší sv. a na májovou pobožnost do kaple sv. Floriana v Rousínově.  

 Srdečně vás zveme na autobusovou pouť. V sobotu 15. 6. se vydáme do katedrály a 

arcibiskupského paláce v Olomouci. Odpoledne navštívíme hrad Šternberk a farní kostel 

Zvěstování Panny Marie. Zájemci ať uhradí zálohu 200 Kč a napíší se do seznamu v zákristii. Cena 

460 Kč dospělí a 400 Kč senioři a děti. Podrobné informace na plakátku. 

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) 

mailto:rousinov@dieceze.cz

