
Přehled bohoslužeb a ohlášky                              7. – 14. srpna 2022 

Milí farníci  

 

 

1. Děkuji za úklid a výzdobu kostela. 

 

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

 

3.  V sakristii si můžete zakoupit nové kalendáře na rok 2023 za 75 Kč  

 

4. V našem farním společenství jsme ubytovali rodinu z Ukrajiny, prosím posílejte finanční dary na 

účet farnosti Rousínov, vs. 42022 nebo napište do zprávy pro příjemce UKRAJINA.  

 

5. O prázdninách připravujeme farní výlet seniorů, který se bude konat ve čtvrtek 25 srpna. Vypravíme 

se do Kostelního Vydří, Dačic a Slavonic. Bude společný oběd. Cena výletu je 600 kč) v ceně není 

oběd). Můžete se zapisovat v zákristii. Záloha je 300 Kč Podrobnosti na plakátcích. 

 

6. Včera v sobotu jsme uklízeli kostel sv. Václava, děkuji všem, kteří se zapojili. Příští úklid (20.8 

Pekaříková, Hálová), rozpis úklidu bude zveřejněn na nástěnce a stránkách farnosti. 

 

7. Velešovice: středa po mši svaté modlitby matek za děti.  

 

8. Dne 15.8.2022 bude pouť na. Sv. Hostýn, Přihlášení u paní Věry Kocourkové. Cena 300 Kč.  

 

 

 

 

 
Svátost smíření před každou mší svatou. 

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 

7. 8. 
19. neděle mezidobí  

Rousinovec 

 

Kr. Vážany 

Velešovice 

800 

 

930 

1100 

mše sv. za živou a + rodinu Havířovu, Šulcovu a za 

narození dítěte 

mše sv. za Jiřího Kučeru a dar zdraví pro živou rodinu 

mše sv. za Olgu Magdovu, živou a + rodinu Magdovu a 

Hranakovu, duše v očistci a celý rod s prosbou o Boží 

požehnání 

Pondělí 

8. 8. 
Sv. Dominik    

Úterý 

9. 8. 

Sv. Tereza Benedikta 

od Kříže 
   

Středa 

10. 8. 
Sv. Vavřinec Velešovice 1800 mše sv. za oběti havárie neštěstí a válek 

Čtvrtek 

11. 8. 
Sv. Klára Rousinovec 1800 mše sv. na úmysl dárce  

Pátek 

12.8. 
 

Rousinovec 

Velešovice 

800 

1800 

mše sv. za farníky 

modlitby za rodiny 

Sobota 

13.8. 

Sobotní památka 

Panny Marie 
   

Neděle 

14.8. 
20. neděle mezidobí 

Rousinovec 

Kr. Vážany 

Velešovice 

800 

930 

1100 

mše sv. za Františku a Jaroslav Novákovi živou a + rod. 

mše sv. za živou a + rodinu a za Aloise, Ruženu a Pavla 

mše sv. za Skřivánkovu a duše v očistci 

mailto:rousinov@dieceze.cz

