
Přehled bohoslužeb  27. října - 3. listopadu 2019 
Neděle 27. 10.                         30. neděle mezidobí 

800 Rousínov  mše sv. za zemřelé rodiče, sestru Věru a švagra Stanislava a Bohumila 

Prachaře 

930  Rousínovec mše sv. za Ludmilu Vlkovu, manžela a syna 

1100 Velešovice mše sv. za živé a zemřelé členy živého růžence 

pondělí 28. 10.          Sv. Šimona a Judy, apoštolu 

     pondělí není úřední den. – volejte jen vyřídit naléhavou věc – děkují za pochopení. 

úterý 29. 10.         bl. Marie Restituty Kafkové 
   zámek Habrovany návštěva         
středa 30. 10. 

1800 Velešovice mše sv. za Miroslava Augustu 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

čtvrtek 31. 10. 

1800 Rousínov mše sv. za rodiče Frkalovy a zemřelou rodinu. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

pátek 1. 11.         slavnost VŠECH SVATÝCH 

1800   Rousínovec mše sv. za farníky - po bohoslužbě bude modlitba za zemřelé na hřbitově 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

sobota 2. 11.       VZPONINKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 
1600 Kr. Vážany společná modlitba na hřbitově za zemřelé a pak mše sv. za zemřelé manžele Markovy a 

zemřelou rodinu Čalkovských 

_______________________________________________________________________________________ 

neděle 3. 11. 31 NEDĚLE MEZIDOBÍ 
800 Rousínov  mše sv. za Jiřího Varty, živou a zemřelou rodinu Manovu, Vartovu a 

Halouzkovu 

930 Rousínovec mše sv. za Kateřinu a Aloise Škroba a rodinu 

1100 Velešovice  mše sv. za Rodinu Oklešťkovu a Tomšů a za živou a zemřelou rodinu 

 Vždy před mší sv. je příležitost ke zpovědi.  

 Děkuji za úklid a výzdobu kostela. 

 Minulou neděli byla sbírka na misie. Děkuji za Vaše dary. 

 Je měsíc říjen proto dnes v nedělí v 1400 v kostele v Kr. Vážanech bude společná modlitba sv. 

růžence. Budeme se modlit za zemřelé s naší farností. Jste zváni. 

 V zákristii jsou Úvahy na mimořádný misijní měsíc a Misijní kalendáře na rok 2020. Výtěžek z 

prodeje kalendářů je na projekty papežského misijního díla dětí, cena kalendáře je dobrovolná. 

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

 Příprava na biřmování bude v pátek 8. 11. 2019 přímo po bohoslužbě pro děti a mládež.  

 Bohoslužba v Habrovanech bude v sobotu 23. 11. 2019. 

 Habrovany: V neděli 3. 11. - dušičková pobožnost na hřbitově v 1500. 

 Olšany: V neděli 3.11. - dušičková pobožnost na hřbitově v 1530.  

 Velešovice: Scholička nebude. Všechny děti malé i velké jsou srdečně zvány. Ve středu po mši sv. 

zveme ke společné modlitbě matek za děti. V pátek 1. 11. v 1800 jste zváni ke společné modlitbě za 

rodiny v kostelíku sv. Barbory ve Velešovicích. 

Římskokatolická farnost – Kroužecká 501/1, 683 01 Rousínov P. Ondřej, farář; 
Email: rousinov@dieceze.cz mobil: 604 487 737 (volejte prosím út - ne mezi 9 a 16 hod) 

mailto:rousinov@dieceze.cz

