
Přehled bohoslužeb a ohlášky                                       18. – 25. července 2021 
 

Od 9. 7. 2021 je třeba dodržovat hygienická tato opatření: 

Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů jedné domácnosti. 

Při dodržení vzdálenosti alespoň 2 metry od ostatních osob (s výjimkou členů domácnosti), respirátor ani chirurgickou roušku 

mít nasazenou nemusíte. Nadále to však důrazně doporučujeme! 

1. Děkuji za úklid a výzdobu kostela. 

2. Kr. Vážany: Příští bohoslužba bude v sobotu 31. 7. 2021. 

3. Ve čtvrtek 23. 9. jedeme s dětmi, které byly loni nebo letos u 1. sv. přijímání, na setkání s o. biskupem. 

Program: mše, hry, dílničky, zajímavá místa. Přihlášky + info na jana.zehnalova@gmail.com 

4. Velešovice: Ve středu po mši svaté budou modlitby matek za děti a v pátek v 19 hod modlitby otců.  

5.  Dne 26. 8. (čtvrtek) chystáme farní výlet pro seniory do Lednice, Valtic a Mikulčic ke sv. Cyrilovi a 

Metoději. Můžete se už zapsat na seznam, který je v sakristii. Do nedělí 15 srpna je poslední termín. 

6 Děkuji za Vaše finanční dary jak během nedělní sbírky, tak na účty našich farností. 

7. V neděli 25. 7. 2021 v 10 hod bude hodová mše svatá u Maří Magdaleny. Po bohoslužbě Vás zveme na 

společné posezení v sále staré fary na náměstí. Prosíme šikovné hospodyňky o přípravu občerstvení na tento 

slavností den, které můžete přinést od 9 – 9:45 hod. 

8. Srdečně Vás zveme na slavnostní svěcení velkého kříže USMÍŘENÍ, které se uskuteční v sobotu 24. 7. 2021 v 

16 hod v polích u Velešovic a poté bude malé občerstvení a následně chvalozpěvy pod křížem. Podrobnosti 

na plakátech a na internetových stránkách farnosti. 

9. Můžete si v sakristii psát úmysly mši sv. na druhé pololetí zatím do konce září.  

10.  V sakristii si můžete zakoupit kalendáře na příští rok 2022 za 70 Kč. 

Moji drazí 

 Přeji vám a vyprošuji zdraví a Boží požehnání pro tyto dny. Sledujte mši svatou v televizi a na internetu, važte si 

zdraví a života nejen svého ale i svých blízkých. 

 Žehná a modlí se Vámi Ondra – Váš farář 

Římskokatolická farnost Rousínov – Kroužecká 501/1, 683 01 Rousínov P. Ondřej, farář; Email: rousinov@dieceze.cz  

 mobil: 604 487 737. (volejte prosím mezi 9 a 16 hod). Pondělí není úřední den, proto volejte jen vyřídit naléhavou věc. 

DEN POZNÁMKA  MÍSTO ČAS ÚMYSL 

Neděle 

18. 7. 
16. neděle 

mezidobí 
Velešovice 11

00 
mše sv. za Josefa a Františku Šterclovi a živou a 

zemřelou rodinu 

Pondělí 

19. 7. 
    

Úterý 

20. 7 
    

Středa 

21. 7. 
 Velešovice 18

00
 

mše sv. za Ludmilu a Vojtěcha Drápalovi a duše v 

očistci 

Čtvrtek 

22. 7. 
Sv. Marie Magdaléna  Rousínov 18

00
 mše sv. za živou a zemřelou rodinu 

Pátek 

23. 7. 
Sv. Brigita Rousinovec 8

00
 mše sv. za farníky 

Sobota 

24. 7. 
 Velešovice 16

00
 

mše sv. s nedělní platností za Karla Resnera, rodinu 

Magdovu a živou a zemřelou rodinu  

Svěceni kříže usmíření (v polích) 

Neděle 

25. 7. 

17. neděle 

mezidobí  

 

Rousínov 

 

10
00 

hodová mše sv. poděkování a prosba za požehnání pro 

rousínovské občany a farníky  

 

mailto:rousinov@dieceze.cz

