
Přehled bohoslužeb   10. - 17. února 2019 
neděle 10. 2.      5. neděle mezidobí 

800 Rousínov   mše sv. za + manžela a dvoje rodiče. 

930     Rousínovec mše sv. za manželé Černé a dvoje rodiče 

1100 Velešovice mše sv. za Cyrila a Boženu Říhovi, živou a zemřelou rodinu 

pondělí 11. 2.      Panna Maria Lurdská – modleme se za nemocné 

úterý 12. 2. 
1000 Habrovany zámek mše sv. 

1500 Rousínov  pohřební mše sv. za + Jaroslava Švandu      
středa 13. 2.             
1500 Rousínov  pohřební mše sv. za +Jiřinu Havířovu  

1800 Velešovice  mše sv. za Emílii Krejčířovu, manžela a rodinu Mudrákovu 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

čtvrtek 14. 2.           sv. Valentin  

800 Rousínov  mše sv. za farníky  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

pátek 15. 2.      Rousínovec mše sv. není (dětské prázdniny) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

sobota 16. 2.  
1100 Rousínov   svatost křtu přijme Anna Slováková  

 1800 Kr. Vážany  mše sv. za Aloise Bendu, rodiče a požehnání pro živou a zemřelou rodinu  

neděle 17. 2.       6. neděle mezidobí 
800 Rousínov  mše sv. za rodiče Frkalovy. 

930 Rousínovec mše sv. Markétu a Václava Hlaváčkovi, živou a zemřelou rodinu 

1100 Velešovice mše sv. za Boženu Koudelkovu, manžela, živou a zemřelou rodinu 

 Vždy před mší sv. je příležitost ke svátosti smíření. 

 V pátek je v kostele sv. Václava mše svatá pro děti a mládež. Před začátkem mše je také příležitost 

k nacvičování písniček. (Tento pátek mše sv. není – jsou prázdniny.) 

 Minulou neděli byla mimořádná sbírka na opravy a potřeby našeho kostela. Děkuji za vaše dary. 

 Tento týden jsem navštívil nemocné. Děkuji za společnou modlitbu. 

 Velešovice: Scholička pro děti nebude. 

 V pátek v 1830 zveme do kostela ve Velešovicích tatínky a dědečky ke společné modlitbě otců za 

děti.  

 Děkuji vám za váš zájem aktivně se účastnit našeho misijní dne, který bude v sobotu 18. 5. 2019, v 

rámci organizace této akce prosíme skupinku, která má na starosti misijní jarmark, aby přišla na 

schůzku v neděli 24. 2. 2019 v 16:30 do klubovny Svornosti. Těšíme se na Vás. 

 Dne 3. 3. 2019 bude od 16 hod v sále Svornosti, farní masopust, čeká nás zábavné odpoledne plné 

překvapení doprovázené CM Kalečník. 

 Dne 11. 3. 2019 se dožívá náš bývalý pan děkan o. Josef Mareček 95 let. Rádi bychom ho při této 

příležitosti navštívili a poblahopřáli mu. Návštěva by se uskutečnila 10. 3. 2019 (neděle) ve 14 hod 

v kněžském domově na Moravci. Pravděpodobný odjezd autobusu z Rousínova by byl ve 13 hod. 

Odjezd z Moravce zpět do Rousínova cca v 16 hod.  

Zájemci, ať se přihlásí u pana Slováka (tel. 724 023 762) 

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