
Přehled bohoslužeb                                          2. - 9 června 2019 
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      

pondělí 3. 6.              

úterý 4. 6.  

Rousínovec 1400 pohřební mše sv. za Jiřinu Paulíkovu 

Velešovice 1530 pohřební mše sv. za Zdenku Fiantovu 

středa 5. 6. _   
  mše sv. pro účastníky výletu v poutním kostele Narození Panny Marie ve Štípě 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

čtvrtek 6. 6.         
1800 Rousínov  mše sv. poděkovaní za přijata dobrodiní s prosbou za potřebné dary 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

pátek 7. 06.       bohoslužba pro děti a mládež 

       1800  Rousínovec   mše sv. za farníky 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

sobota 8. 06.         

  1300 Křest: Rousínov  

neděle 9. 06.      8. neděle velikonoční Slavnost Seslání Ducha Svatého 
800 Rousínov  mše sv. za zemřelé rodiče a živou rodinu. 

930 Rousínovec mše sv. za rodinu Trněnou a Rybníkářovu 

1100 Velešovice  mše sv.  

 

 Vždy před mší sv. je příležitost ke svátosti smíření 

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

Děkují všem za společnou modlitbu. 

 Velešovice: V pondělí zveme děti ke společnému zpívání, scholička v 18.00 u Mazlů. Ve středu 5.6. 

zveme v 18.00 ke společné modlitbě za rodiny v kostelíku. Pátek 7. 6. a v sobotu 8. 6. jste srdečně 

zváni k četbě i poslechu 24 hodinovému čtení písma svatého na úmysl uzdravení rodových kořenů 

a spásu duší a také na úmysly vaše. Začínáme v pátek v 17.30 modlitbou růžence, po té mše svatá 

(celebruje p. Stanislav) a následně začínáme číst Písmo. Jste zváni. 

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

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

 Minulou neděli byla sbírka na pomoc křesťanům v zemích blízkého východu. Děkují za vaše dary. 

 Příští neděli je sbírka na charitativní účely.  

 Dnes v neděli je první neděle měsíce proto je sbírka na opravy kostela. Děkují za vaše dary. 

 Ve čtvrtek v 1910 bude na faře setkání nove pastorační rady. 

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

arcibiskupského paláce v Olomoucí. Odpoledne navštívíme hrad Šternberk a kostel Zvěstování 

Panny Marie. Zájemci ať se hlásí na tel 724 227 506. Cena 460 Kč dospělí a 400 Kč senioři a děti. 

Podrobné informace na plakátku. 

 KRALOVOPOLSKE VÁŽANY: Po dobu opravy kostel zavřeny.  

Římskokatolická farnost – Kroužecká 501/1, 683 01 Rousínov P. Ondřej farář  
www.rousinov@dieceze.cz mobil: 604 487 737 (volejte prosím mezi 9 a 16 hod) 

http://www.rousinov@dieceze.cz

