
Přehled bohoslužeb 29. září–6. října 2019 
Neděle 29. 9.         26. neděle mezidobí 

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

1000  Rousínovec hodová mše sv. za živou a zemřelou rodinu Hůlkovu 

pondělí 30. 9.            sv. Jeronym 

úterý 1. 10. 
   zámek Habrovany návštěva     sv. Terezie od Dítěte Ježíše 
středa 2. 10.  

 Habrovany 1400pohřební mše za Marii Michalčákovou   sv. andělé strážní 

18 00 Velešovice mše sv. za rodinu Oklešťkovu a Tomšů a za živou a zemřelou rodinu 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

čtvrtek 3. 10.           

1800 Rousínov mše sv. za Bohuslavu Reichovu, manžela, syna, živou a zemřelou rodinu 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____ 

pátek 4. 10.          sv. František z Assisi 

      1800  Rousínovec mše sv. za farníky  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______ 

sobota 5. 10.           
   Kongres misijní v Kroměříži 

     ________ _________ 
 

neděle 6. 10. 27. NEDĚLE MEZIDOBÍ 
800 Rousínov  mše sv. za zemřelého Jana a Františku Navrátilovy. 

930 Rousinovec mše sv. za Vladimira Sedlmajera, živou a zemřelou rodinu  

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

 Vždy před mší sv. je příležitost ke zpovědi.  

 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. 

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

pozvání náš dlouholetý bývalý generální vikář Mons. Jiří Mikulášek. Děkuji Vám všem za společnou 

modlitbu. 

 První příprava na biřmování bude v pátek 11. 10. 2019 v 1930 na faře. 

 Bohoslužba v Habrovanech bude v sobotu 26. 10. 2019. 

 Příští pátek po mší sv. zveme do kostela rodiče a děti, které se připravují na první sv. příjímání. 

 Minulou neděli byla sbírka na fond Puls. Děkuji za Vaše dary.  

 Prosím Vás všech, kteří jste se přihlásili na pouť do sv. země, abyste doplnili požadavky CK. Setkání 

všech poutníku bude v nedělí 13. 10. 2019 v 1700. Jste zváni.  

 Velešovice: Ve středu po mši svaté modlitba matek za děti, v pátek v 18.00 jste zváni ke společné 

modlitbě za rodiny v kostele, a v sobotu v 1800 první soboty v měsíci a modlitba k Neposkvrněnému 

srdci Panny Marie pak modlitba chval, díků s adorací. 

 Bohoslužba v Kr. Vážanech bude v sobotu 12. 10. 2019 v 1800 

 Příští neděli bude sbírka na opravy provoz kostela  
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