
Přehled bohoslužeb   11. listopadu až 18. listopadu 
 

neděle 11. 11.      32. neděle v mezidobí 

 
800  Rousínov  mše sv. 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 

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

pondělí 12. 11. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

úterý 13. 11.   Habrovany zámek 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 středa 14. 11.      
1800 Rousínovec  mše sv.  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 čtvrtek 15. 11.  

1800  Rousínov mše sv. za rodinu Koreckou, Kalouskovu, Čermákovu, Fadrnou, živou a 

zemřelou rodinu 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 pátek 16. 11.       
1800  Velešovice mše sv.  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 sobota 17. 11.   
1800  Kr. Vážany  mše sv. za Oldřicha Svobodu, dvoje rodiče, Marii Škaroupkovu a živou rodinu 

 

neděle 18. 11.       33. neděle v mezidobí 
800 Rousínov  mše sv. za Zdeňku a Ladislava Lefnerovy, živou a zemřelou rodinu 

930 Rousínovec mše sv. za farníky 

1100 Velešovice  mše sv. za rodinu Zukalovu a Novákovu 

 

 Vždy před mší sv. je příležitost ke svátosti smíření.  

 Každou středu je v 18 00 v kostele sv. Václava „dětská“ mše svatá. Před začátkem mše je také 

příležitost k nacvičování písniček. Od první adventní neděle budou mše sv. pro děti v pátek. 

 Další příprava k 1. sv. přijímaní pro rodiče a děti bude v neděli 25. 11. od 15 hodin ve Svornosti. 

Prosím, rezervujte si tento termín.  

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

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

 Velešovice: Minulou neděli byla sbírka na opravy našeho kostela. Děkují za vaše dary.  

 V pátek na 19 15 setkaní mládeže, budeme připravovat zpěvník na dětskou mši sv.  

 Zveme vás Bučovic na den se služebníkem Božím Václavem Drbolou dnes v neděli v 1030 na 

slavnostní mši sv. Výročí jeho svěcení a kaplanské působení si připomíná i farnost Slavkov                        

o týden později 18.11. Program na plakátu, a na webových stránkách farností." 

 

 

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

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

mailto:rousinov@dieceze.cz

