
Přehled bohoslužeb a ohlášky                                       6. – 13. března 2022 
 

Milí farníci  

Na základě usnesení Vlády ČR musí ́účastníci bohoslužby mít respirátor. 

 

1. Děkuji za úklid a výzdobu kostela. 

2. Po 9 prvních pátku v měsíci se po mši svaté budeme modlit litanii k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. O 

historii slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova najdete na: www.pastorace.cz 

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

4. Zveme děti na nedělní katecheze u sv. Václava. V postní době  bude v rámci dětské katecheze 

připraven pro děti postní projekt s názvem " Naše klasy pro Ježíše "  

5. Dnes je sbírka na Ukrajinu. Děkuji za vaše dary.  

6. Kr. Vážany: Příští bohoslužba bude v sobotu 26. 3. 22. 

7. Habrovany Příští bohoslužba bude na Velikonoční pondělí 18.4.22. 

8 Dne 15. 3. v  1800 na staré faře bude setkání ohledně přípravy Velikonoc, prosím všechny, kteří se 

chtějí podílet na její přípravě, ať přijdou. Jste zváni. 

9. Minulou neděli byla sbírka na Ukrajinu. Děkuji za vaše dary. 

10. Příští neděli bude sbírka na podporu Národního setkání mládeže v Hradci Králové. 

11. Dnes v nedělí bude křížová cesta v 1500 v kostele sv. Maří M. Povedou ji senioři. Příště muži. 

12. Velešovice: Před bohoslužbou modlitba sv. růžence a po mši sv. zveme maminky a babičky ke 

společné modlitbě matek za děti 

13  V kostele jsou Průvodce postní dobou, cena 10 Kč  

14. Příští dětská mše svatá, na kterou zveme děti a rodiče bude 27.3. téma: Velikonoce.  

15. Křížová cesta ve Vážanech dnes v neděli 6.3. v 15 hod. bude na téma: SLOVA NAŠICH DNŮ. 

 

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 

6. 3. 
1. neděle postní 

Rousínov 

Rousinovec 

Velešovice 

800 

930 

1100 

mše sv. za Čestmíra Neubauera, živou a + rodinu 

mše sv. za Bedřicha Břouška, živou a + rodinu 

mše sv. za Irenku Kordiovskou, živou a + rodinu 

Pondělí 

7. 3. 
Sv. Perpetua a Felicita     

Úterý 

8. 3 
    

Středa 

9. 3. 
Sv. Františka Římská Velešovice 1800 mše sv. za Pavlu Krejčířovu, dvoje rodiče a cely rod 

Čtvrtek 

10. 3. 
 Rousínov 1800 mše sv. za rodiče Frkalovy, živou a + rodinu 

Pátek 

11. 3. 
 

Velešovice 

Rousínov 

1800 

1800 

modlitby za rodiny 

mše sv. za farníky (modlíme se za mír) 

Sobota 

12. 3. 

Sobotní památka 

Panny Marie  
Kr. Vážany 1700 Večerní modlitba  

Neděle 

13. 3. 
2. neděle postní  

Rousínov 

Rousinovec 

Velešovice  

800 

930 

1100 

mše sv.  

mše sv. za rodiče Hůlkovy, živou a zemřelou rodinu 

mše sv. za rodinu Plotěnou, Vahalovu a duše v očistci 

http://www.pastorace.cz/
mailto:rousinov@dieceze.cz

