
Přehled bohoslužeb 11. – 18. srpna 2019 
 

neděle 11. 8.         19. neděle mezidobí 
 

800 Rousínov  mše sv. za Františku a Jaroslava Novákovy, živou a zemřelou rodinu 

930 Rousínovec mše sv. za Rudolfa Doležela, živou a zemřelou rodinu 

1100 Velešovice mše sv. za Růženu Plotěnou, manžela a duše v očistci 

___________________________________________________________________________ 

pondělí 12. 8. _________________________________ 

úterý 13. 8. 

1000 mše sv.  zámek Habrovany  

 

středa 14. 8. _  

1800 Velešovice  mše sv. na úmysl dárce  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

čtvrtek 15. 8.        Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

1800 Rousínov  mše sv. na úmysl dárce  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__ 

pátek 16. 8.          

800 Rousínovec  mše sv. za farníky 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___ 

sobota 17. 8.            
  Velešovice: svatební obřad  

neděle 18. 8.        20. NEDĚLE MEZIDOBÍ 
800 Rousínov  mše sv. za rodiče Brandýsovy, Hlaváčkovy a bratra  

930 Rousínovec mše sv. za Marii Nohelovu a rodinu Bobovu  

1100  Velešovice mše sv. za Radoslava Moučku a živou a zemřelou rodinu 
 

 Vždy před mší sv. je příležitost ke zpovědi. 

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

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

 Ve dnech 7. - 10. 8. jsme putovali tentokrát z Mikulova na Hradištko sv. Klimenta. Děkuji všem 

učastníkům poutě za společné strávený čas a společnou modlitbu. Obzvlášť děkuji 

organizátorům poutě, a to panu Václavu Hůlkovi a paní katechetce Evě Modlitbové. 

 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. 

 KRÁLOVOPOLSKE VÁŽANY: Po dobu opravy kostel zavřeny.  

 Dnes byla sbírka na opravy a provoz kostela děkujeme za vaše dary.  

 V sobotu 17. 8. 2019 uzavřou církevní sňatek Jolana Vorlová a Jiří Jirásek. 

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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