
Přehled bohoslužeb                               22. září – 29. září 2019 

 
Neděle 22. 9.         25. neděle mezidobí 

8
00 Rousínov  mše sv. za Arnošta Franka, manželku, rodinu Frankovu a Grimovu. 

9
30

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

11
00

 Velešovice mše sv. za Boženu Drápalovu a dvoje rodiče 

pondělí 23. 9.  sv.Pio z Pietrelciny 

úterý 24. 9. 

10
00

 mše sv. zámek Habrovany   

středa 25. 9.           sv. Kleofáš 

18 00 Velešovice  mše sv. na úmysl dárce 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

čtvrtek 26. 9.           

18
00

  Rousínov  mše sv. za rodiče Samsonkovy, živou a zemřelou rodinu 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

pátek 27. 9.         sv. Vincenc z Pauly  

18
00

 Rousínovec  mše sv. za farníky  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

sobota 28. 9.          sv. Václav  

  13
00 

 Slavikovice: mše sv. hodová          

neděle 29. 9.         26. NEDĚLE MEZIDOBÍ 
8

00 Velešovice mše sv. poděkování za úrodu a dary Božího Milosrdenství 

10
00

 Rousinovec hodová mše sv. za živou a zemřelou rodinu Hůlkovu  

 Vždy před mší sv. je příležitost ke svátosti smíření  

 Děkuji za úklid a výzdobu kostela. 

 Během mše svaté u sv. Václava probíhají nedělní katecheze pro děti. Připravený program 

přístupnou formou podává dětem nedělní evangelium. Těší se na vás katechetka Eva. 

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

 Příští neděli slavíme v naší farností sv. Václava, patrona našeho kostela proto na tuto oslavu přijal 

pozvání náš dlouholetý bývalý generální vikář Mons. Jiří Mikulášek. Jste srdečně zváni.  

 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. 

 Dnes je sbírka na fond Puls.  

 Prosím všechny, kteří se přihlásili na pouť do sv. země, abyste doplnili požadavky CK. 

 Velešovice: v pondělí v 18.00 scholička pro děti u Mazlů. Ve středu po mši svaté modlitba matek za 

děti. V neděli v 8.00 mše svatá – děkujeme Bohu za úrodu a všechna dobrodiní, která nám dává ze 

své nekonečné štědrosti. Po mši sv. připraveno agapé. 

 V pátek 27. září 2019 v 17.30 hodin bude v katedrále slavena děkovná mše při příležitosti 10. 

výročí návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. v Brně. Jste na ni všichni srdečně zváni. A prosím, 

abyste současného papeže Františka provázeli ve svých modlitbách a děkovali také za jeho 

předchůdce. Váš biskup Vojtěch.  

 KRÁLOVOPOLSKÉ 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) 
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