
Přehled bohoslužeb   4. listopad až 11. listopad 
neděle 4. 11.      31. neděle v mezidobí 

800 Rousínov  mše sv. za Jiřího Vartu, živou a zemřelou rodinu Manovu, Vartovu, 

Halouzkovu a Pačasovu 

930  Rousínovec mše sv. za rodinu Muselíkovu 

1100 Velešovice mše sv. za Irenku Kordiovskou 

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

pondělí 5. 11. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

úterý 6. 11.   Habrovany zámek 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 středa 7. 11.      
1800 Rousínovec  mše sv. za zemřelého Vladislava  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 čtvrtek 8. 11.  

1800  Rousínov mše sv. za Boženu a Vladimíra Pilový a rodinu 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 pátek 9. 11.      Svátek Posvěcení lateránské baziliky  
1800 Velešovice mše sv. na poděkování za všechna přijatá dobrodiní, stálou Boží ochranu a 

pomoc pro celou rodinu 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 sobota 10. 11.   
1700  Habrovany  

1800  Kr. Vážany  mše sv. za zemřelé kněze, kteří zde působili  
======================================================================================== 

neděle 11. 11.       32. neděle v mezidobí 
800 Rousínov  mše sv. za živé a zemřelé farníky 

930 Rousínovec mše sv. za Norburku Bukvičkovou a duše v očistci 

1100 Velešovice  mše sv. za Bořivoje Zukala a celý rod 

 

 Vždy před mší sv. je příležitost ke svátosti smíření. 

 Ve středu jsem navštěvoval nemocné. Děkuji vám za společnou modlitbu.  

Každou středu v 1800 je v kostele sv. Václava „dětská“ mše svatá. Protože bude první středa v 

měsíci, budou mít po mši krátké setkání rodiče dětí připravujících se na 1. svaté přijímání. 

Nezapomeňte přijít, jste zvaní. Další příprava rodičů a dětí bude v neděli 25. 11. od 15 hodin ve 

Svornosti. Prosím, rezervujte si tento termín.  

 Před začátkem dětské mše je také příležitost k nacvičování písniček. 

 Zveme rodiče a obzvlášť děti na mše svaté u sv. Václava s nedělní katechezí pro děti.  

 Dnes byla ve Velešovicích sbírka na opravu kostela. Děkuji vám za vaše dary.  

 V pátek v 1900 zveme na setkaní mládeže. Budeme společně připravovat zpěvník na dětskou mši 

svatou.  

 Zveme vás do Bučovic na Den se Služebníkem Božím Václavem Drbolou. Program začíná 

již  neděli 11. 11. 2018. v 1030 slavnostní mší svatou. Výročí jeho svěcení a kaplanské působení si 

bude připomínat farnost Slavkov o týden později v neděli 18.11. Program najdete na plakátu a 

na webových stránkách farnosti: http://www.farnostslavkov.cz 

 Zveme všechny ke společné modlitbě za rodiny ve středu 7. 11. v 1800 do kostela sv. Barbory ve 

Velešovicích. 

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

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

