
Přehled bohoslužeb       23. září až 30. září 
neděle 23. 09.      25. neděle v mezidobí 

8.00 Rousínov  mše sv. za Arnošta Franka, manželku, rodinu Frankovu, Grimovu, živou a 

zemřelou rodinu 

930   Rousínovec mše sv. za Františka Tomana a duše v očistci 

1100 Velešovice mše sv. za živou a zemřelou rodinu Skřivánkovu a Šprtovu 
====================================================================================== 

 pondělí 24. 9.    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 úterý 25. 9.    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

 středa 26. 9.     
1800 Rousínovec  mše sv. za zemřelou Sofii  
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 čtvrtek 27. 9.        sv. Vincenc z Pauly 
1800  Rousínov mše sv. za rodinu Havířovu a Šulcovu 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 pátek 28. 9.         sv. Václava 
800  Velešovice mše sv. za Zdeňka Šimona, rodiče z obou stran, celý rod a duše v očistci 
…….………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 sobota 29. 9.     sv. Michaela, Gabriela a Rafaela archandělů 
1300   Slavíkovice  hodová mše sv. za Boží požehnaní pro mládež  

1800  Habrovany  mše sv.  
===================================------================================================== 

neděle 30. 9.       26. neděle v mezidobí 
800 Rousínov  mše sv. za živé a zemřelé farníky 

930 Rousínovec HODOVA MŠE SV. za živou a zemřelou rodinu Puppovu a Vymazalovu 

1100 Velešovice  mše sv. za Františka Fiantu a živou a zemřelou rodinu 

 

 Pouť mužů – v sobotu 6.10. (Neratov a tvrz Bouda); přihlášky od začátku září u P. Stanislava. 

 Paní katechetka Jana Zehnalová oznamuje, že rozvrh náboženství je ve všech farnostech stejný 

jako loni. Najdete jej ve vývěsce kostela, ve škole i na stránkách farnosti.  

 Dnes v neděli sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Svým darem 

podpoříte službu kněží a život v naší diecézi. Více informací na stránce <fond.biskupstvi.cz>. 

 Srdečně zveme všechny farníky na Farní odpoledne, které bude dnes v neděli od 15 hod v areálu 

Svornosti. V průběhu odpoledne budeme promítat fotky z minulých let, bude připraven i malý 

program pro děti. Občerstvení je zajištěno, ale pokud přinesete něco dobrého ke kávě, budeme 

rádi. Prosíme o pomoc s přípravou (lavičky, stoly atd.) od 14 hod. Děkujeme. 

 Od 9.9.budou probíhat během mše svaté u sv. Václava nedělní katecheze pro děti.  

 Velešovice – ve středu v 18.30 zveme ke společné modlitbě otců.  

 Velešovice – připomínáme že každou 1. neděli v měsíci je sbírka na náš kostel. Sbírka v říjnu 

bude použita na nové ozvučení kostela. Děkujeme.  

 Velešovice – Poděkování za úrodu – budeme slavit a děkovat Pánu při mši svaté v neděli 

7.10.2018. Zveme všechny k této slavnosti.  

 Nové kalendáře na rok 2019 je možno zakoupit v zákristii za přijatelných 68,-Kč.  

=================================================================================================================== 

Římskokatolická farnost – Kroužecká 501/1, 683 01 Rousínov P. Ondřej, farář 

rousinov@dieceze.cz  

mobil: 604 487 737 
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