
Přehled bohoslužeb                            26. května – 2. června 2019 
neděle 26. 5.       6. neděle velikonoční  

800Rousínov  mše sv. za rodinu Doležalovu, Štěpánku Špičákovu, živou a zemřelou rodinu 

Pospíšilovu, Vymazalovu, Gründelovu a duše v očistci. 

930Rousinovec  mše sv. za Marii Adamcovu, živou a zemřelou rodinu 

1100Velešovice mše sv. za Vlastu a Vojtěcha Slavíkovi, živou a zemřelou rodinu, duše v očistci a 

celý rod 

      

pondělí 27. 5.              

úterý 28. 5.             

středa 29. 5._   

1800 Velešovice  mše sv. na poděkování za přijaté dary s prosbou o další milosti a Boží požehnání 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________ 

čtvrtek 30. 5.       Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PANĚ  
1800 Rousínovec  mše sv. za + Vratislava Mohela, otce a sestru  

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

pátek 31. 5.        Svátek Navštívení Panny Marie 

 Rousinovec   mše sv. NEBUDE  (výlet mládežnického společenství) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________ 

sobota 1. 6.         
  Svatební obřad:   1100 Kr. Vážany   1300 Rousinovec 

     1800 Kr. Vážany mše sv. za Petra a Oldřicha Obhlídalovy, živou a zemřelou rodinu a rodinu 

Černých 

neděle 2. 6.           7. neděle velikonoční 
800 Rousínov  mše sv. za Čestmíra Neubauera a duše v očistci. 

930 Rousinovec mše sv. za rodinu Nohelovu, za Ludmilu Sedlaříkovu a oboje rodiče 

1100 Velešovice  mše sv. za živou a zemřelou rodinu Krejčí 

 Vždy před mší sv. je příležitost ke zpovědi. 

 Dnes v neděli po mši svaté u sv. Václava si můžete zakoupit výrobky na našem misijním jarmarku. 

Výrobky byly nabízeny na Misijním dnu a vyrobili je naše děti a mládež. Výtěžek bude věnovaný 

na misie, děkujeme. 

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

Dnes v neděli 26. 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. 

 Dnes v neděli 26. 5. v 1100 bude v kapli na Urbánku mše sv., jste zvaní.  

 Velešovice: V pondělí zveme děti ke společnému zpívání, scholička v 18.00 u Mazlů. Ve středu po 

mši svaté společná modlitba maminek za děti. V sobotu 1.6. v 18.00 zveme ke slavení pobožnosti 1. 

sobot k Neposkvrněnému srdci Panny Marie a společné chvály v kostele sv. Barbory. V pátek 7. 6. 

– 8. 6. zveme ke 24 hodinovému čtení písma svatého do kostela sv. Barbory ve Velešovicích s 

úmyslem – rozvazování rodových kořenů a spásu duší. 

 Rád bych pozval všechny pořadatele Misijního dne, na přátelské posezeni na farním dvoře. Naše 

posezení bude v sobotu 8. 6. od 18 :00. Jste všichni srdečně zváni. 

 Dnes v neděli je sbírka na pomoc křesťanům v zemích blízkého východu. Děkují za vaše dary.  

 Příští neděli je první měsíce proto bude sbírka na opravy kostela. 

 Srdečně |vás zveme na autobusovou pouť. Tentokrát se vydáme do katedrály a arcibiskupského 

paláce v Olomoucí. Odpoledne navštívíme hrad Štenberk a 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. 

Svátost manželství přijmou dne 1. června v Kr. Vážanech Pavel Navrátil a Kateřina Pilátova. Rousinovec: Jiří Škrla a Lenka 

Popelkova. Kdo by věděl překážky sňatku, ať je oznámí na faře. Prosíme o modlitbu za snoubence. 

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

