
Přehled bohoslužeb                                28. červen – 4. srpen 2019 
 

neděle 28. 7.    
 17. neděle mezidobí 

 

8
00

 Rousínov  mše sv. za Františka Brandýse, živou a zemřelou rodinu 

9
30

 Rousínovec mše sv. na úmysl dárce  

11
00

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

poděkování za dar života 

pondělí 29. 7.            sv. Marta 

úterý 30. 7.          ____   ___ 

středa 31. 7._          sv. Ignác z Loyoly 

Velešovice  mše sv. nebude 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

čtvrtek 1. 8.           

Rousínov  mše sv. nebude 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

pátek 2. 8.         

Rousínovec             mše sv. za farníky (mimo farnost) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

sobota 3. 8.          

18
30

Rousínov  mše sv. (s nedělní platností) za rodinu Urbánkovu, živou a zemřelou rodinu 

Navrátilovu a Urbánkovu 
 

neděle 4. 8.          18. neděle mezidobí  
 

11
00

  Velešovice  mše sv. za Karla Musila, dvoje rodiče a živou a zemřelou rodinu 
 

 Vždy před mší sv. je příležitost ke zpovědi. 

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

 Velešovice: V pátek 2. 8. zveme v 18.00 ke společné modlitbě za rodiny v kostelíku sv. Barbory. 

V sobotu 3.8 v 18.00 jste zváni do kostela sv. Barbory slavení první soboty v měsíci k 

Neposkvrněnému srdci Panny Marie a k modlitbě chval. 

 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.  

 Bohoslužba v Habrovanech bude v sobotu 24. 08. 19. 

 Příští neděli bude pravidelná sbírka na opravy kostela.  

 KRÁLOVOPOLSKÉ VÁŽANY: Po dobu opravy kostel zavřeny.  

  Tento týden v případě pohřbu volejte na tel. číslo: P. František Nechvátal 605 716 512 

V sobotu 10. 8. 2019 uzavřou církevní sňatek Vojtěch Švejnoha a Hana Váňová. 
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