
Přehled bohoslužeb                                        15. – 22. září 2019 
Neděle 15. 9.      24. neděle mezidobí – Panna Maria Bolestná 

800 Rousínov  mše sv. za rodinu Nekoušovu, manžele Širůčkovy a rodinu Hofmanovu. 

 Rousínovec mše sv. není (Lutršték – pouť) 

 Velešovice mše sv. není (Lutršték – pouť)      ___ 

pondělí 16. 9.            sv. Ludmila 

úterý 17. 9. 

              ____ 

středa 18. 9.            

Velešovice  mše sv. (mimo farnost) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

čtvrtek 19. 9.           

Rousínov  mše sv. za (mimo farnost) 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

pátek 20. 9.         sv. Ondřej, Pavel a druhové 

           Rousínovec  mše sv. za farníky (mimo farnost) 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

sobota 21. 9.           sv. Matouš 
  Rousínovec: Křest         __________  

 

Neděle 22. 9.         25. NEDĚLE MEZIDOBÍ 
800 Rousínov  mše sv. za Arnošta Franka, manželku, rodinu Frankovu a Grimovu. 

930 Rousínovec mše sv. za Bedřicha Břouška, živou a zemřelou rodinu 

1100 Velešovice mše sv. za Boženu Drápalovu a dvoje rodiče 

 Vždy před mší sv. je příležitost ke svátosti smíření 

 Děkuji za úklid a výzdobu kostela. 

 Tento týden jsem navštívil nemocné. Děkují za společnou modlitbu.  

 Opět po prázdninách během mše svaté u sv. Václava probíhají nedělní katecheze pro děti. V 

zákristii je 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. 

 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 26. 10. 2019. 

 Příští neděli bude sbírka na fond Puls.  

 Prosím Vás všech, kteří jste se přihlásili na pout do Svaté země, abyste doplnili požadavky cestovní 

kanceláře 

 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 

 KRALOVOPOLSKE VÁŽANY: Po dobu opravy kostel zavřeny.  

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

