
Přehled bohoslužeb                                                    8. – 15. září 2019 
Neděle 8. 9.         23 neděle mezidobí 

800 Rousínov  mše sv. za živou a zemřelou rodinu Čermákovu a zemřelé rodiče z obou stran 

930 Rousínovec mše sv. za Vladimira a Věru Flösslerovu, živou a zemřelou rodinu 

1100 Velešovice mše sv. za Bořivoje Kocourka a dvoje rodiče    ___ 

pondělí 9. 9.        _________________________________ 

úterý 10. 9. 

                            Rousínov: 1500 pohřební mše sv.za Boženu Matějkovu    ____ 

středa 11. 9.            

1800 Velešovice  mše sv. za rodinu Skřivánkovu a Šprtovu 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

čtvrtek 12. 9.          Jména Panny Marie 

     1800 Rousínov  mše sv. za Zdenku Markovu, živou a zemřelou rodinu  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

pátek 13. 9.          sv. Jan Zlatoústý 

1800 Rousínovec  mše sv. za farníky 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

sobota 14. 9.         Svátek Povýšení svátého Kříže  
  Habrovany: Křest 

1800 Habrovany  mše sv.        __________  

neděle 15. 09.      24. NEDĚLE MEZIDOBÍ – Panna Maria Bolestná 
800 Rousínov  mše sv. za rodinu Nekoušovu, manžele Širůčkovy a rodinu Hofmanovu. 

 Rousínovec mše sv. nebude (Lutrštérk – pouť) 

1030  Lutrštérk poutní mše sv. za Josefa a Františku Šterclovi, syna Josefa, živou a zemřelou rodinu 

 Vždy před mší sv. je příležitost ke svátosti smíření 

 Děkuji za úklid a výzdobu kostela. 

 Tento týden ve čtvrtek navštívím nemocné.  

 Ode dneška budou opět probíhat během mše svaté u sv. Václava nedělní katecheze pro děti. V 

zákristii bude připravený program, který dětem přístupnou formou podává nedělní evangelium. 

Těší se na vás katechetka Eva. 

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

 Velešovice: V pondělí scholička pro děti v 18.00 u Mazlů hrajeme a zpíváme. Všechny děti malé i 

velké jsou srdečně zvány. Ve středu po mši svaté zveme ke společné modlitbě matek za děti. 

 Příští rok v naší farnosti budete mocí přijmout svátost biřmování. Od října bude každý druhý 

pátek po mši svaté probíhat příprava biřmovanců. Prosím zájemce, aby se přihlásili v zákristii 

vyplněním přihlášky. Příprava je pro všechny pokřtěné farníky, kterým tato svátost nebyla 

udělena a kteří dosáhnou v příštím roce věku 15 let. 

 Bohoslužba v Habrovanech bude v sobotu 14. 9. 2019. 

 Prosím všechny, kteří jste se přihlásili na pout do Izraele, aby si doplnili požadavky cestovní 

kanceláře 

 V neděli 15. září putujeme ve šlépějích našich předků na farní pouť k Panně Marii Sedmibolestné 

na Lutršték. Vycházíme z Velešovic v 8.00, z Kr. Vážan v 8.15 a společně pak z Rousínovce od fary 

v 9.00. Hlavní mše sv. na Lutrštéku začíná v 10.30. Pro ty, kteří pěšky již nemohou, je vypraven 

autobus, který odjíždí v 9.15 od kostela z Velešovic, v 9.30 od kostela z Kr. Vážan a v 9.45 z autobus. 

nádraží v Rousínově. Na zpět pojede autobus cca 20 min. po mši svaté.  

 Slavkovský děkanát pro mládež od 6. do 9. třídy připravil poutní zájezd "Za sv. Klementem Maria 

Hofbauerem do Znojma a Vídně" ve dnech 27. - 28. září. Hlásit se můžete na emailu: 

bucovice@dieceze.cz 

 KRALOVOPOLSKÉ VÁŽANY: Po dobu opravy kostel bude kostel uzavřen  

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

