
Přehled bohoslužeb                                  21. – 28. červenec 2019 
 

Neděle 21. 7.     16 neděle mezidobí – Hody sv. Marie Magdaléna 
 

800 Velešovice mše sv. Olgu Magdovu, živou a zemřelou rodinu, duše v očistci a celý rod 

1000 Rousínov   mše sv. za rodinu Petříkovu, Havířovu a Tomanovu. 

 

pondělí 22. 7.              ____ 

úterý 23. 7.             ____ 

středa 24. 7. _           

1800 Velešovice  mše sv. na úmysl dárce  

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

čtvrtek 25. 7.           

1800 Rousínov  mše sv. na úmysl dárce  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

pátek 26. 7.         

       800  Rousínovec mše sv. za farníky  

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

sobota 27. 7.          
       1800 Habrovany  mše sv. za  

neděle 28. 7.        17. NEDĚLE MEZIDOBÍ 
800 Rousínov  mše sv. za Františka Brandýse, živou a zemřelou rodinu  

930 Rousinovec  mše sv.  

1100  Velešovice mše sv. za živou a zemřelou rodinu Ryšánkovu, duše v očistci a celý rod a 

na poděkování za dar života 

 

 Vždy před mší sv. je příležitost ke zpovědi. 

 Začaly prázdniny, proto modlíme se za požehnání na tento čas odpočinku. 

 Velešovice: Ve středu po mši svaté společná modlitba maminek za děti.  

 Můžete si zakoupit kalendáře na rok 2020. Cena je 69Kč. 

 Ve čtvrtek 15. 8. zveme na tradiční autobusovou pouť na sv. Hostýn. Více informací a 

přihlášky u paní Kocourkové tel: 737 165 597  

 Můžete si psát úmysly mší sv. na II. pololetí.  

 KRLOVOPOLSKE VÁŽANY: Po dobu opravy kostel zavřeny.  

 V neděli 28. července 2019 jste zváni na Horu sv. Klimenta na svátek sv. Gorazda, učedníka sv. 

Cyrila a Metoděje. Liturgie bude sloužena v dochovaném staromoravském liturgickém jazyce, 

kterou bude ve 14 hodin sloužit slavkovský děkan P. Mgr. Milan Vavro. Liturgické zpěvy 

přednese Moravský cherubínský sbor – Prohlas. Podrobnosti na plakátě a na internetových 

stránkách.  

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

