
Přehled bohoslužeb   17. - 24 února 2019 
neděle 17. 02.      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  

pondělí 18. 02.             

úterý 19. 02.  Habrovany zámek – návštěva        
středa 20. 02. 
1800 Velešovice  mše sv. (intence biskupství brněnské) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

čtvrtek 21. 02.           

1800   Rousínov  mše sv  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

pátek 22. 02.  bohoslužba za účasti děti, mládeže a rodičů  Svátek Stolce sv. Petra 

1800 Rousínovec mše sv. za farníky 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

sobota 23. 02.  

      1700 Habrovany mše sv.  

      1800 Kr. Vážany  mše sv.za rodiče Procházkovy, Staníka Macha živou a zemřelou rodinu  

neděle 24. 02.       7. neděle mezidobí 
800 Rousínov  mše sv. za rodiče Hlaváčovy, bratra Jana a duše v očistci. 

930 Rousínovec mše sv. za řádovou sestru Konzulátu Mišákovou a Anežku Němčákovou 

1100 Velešovice mše sv. za živou a zemřelou rodinu Skřivánkovu a Šprtovu 

 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. 

 Příští nedělí bude sbírka haléř sv. Petra. Děkuji Vám za a vaše dary. 

 Blíží se postní doba, kdy zvlášť zveme děti na nedělní katecheze do kostela ke svatému Václavu. 

Tentokrát budeme putovat s Ježíšovými přáteli. Těší se na Vás Vaše katechetka Eva Modlitbová 

 Velešovice: V pondělí scholička pro děti v 18.00 u Mazlů srdečně zveme. Ve středu v 17.30 před 

mší sv. zveme děti ke společné modlitbě růžence za rodiče, sourozence a kamarády, a po mši sv. 

zveme maminky a babičky ke společné modlitbě matek 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. 

 V neděli 3.3.2019 v 16 hod bude v sále Svornosti   Farní masopust. Pro všechny kuchařky a kuchaře 

je opět připravena soutěž o nejlepší sladkost, čeká Vás scénka naší mládeže, zahraje cimbálová 

muzika Kalečník a chybět nebude ani občerstvení a oblíbená tombola. Prosíme o dary do tomboly. 

Dary přineste přímo na místo od 14 hod. 

 Dne 11. 3. 2019 se dožívá náš bývalý pan děkan o. Josef Mareček 95 let. Navštívíme jej dne 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) 

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