
Přehled bohoslužeb a ohlášky                                 22. – 29. srpna 2021 
 

Milí farníci  

Na základě usnesení Vlády ČR musí účastníci při dodržení vzdálenosti 1,5 metru od ostatních osob (s výjimkou členů 

domácnosti), respirátor ani chirurgickou roušku mít nasazenou nemusíte. Nadále to však důrazně doporučujeme! Účastníci si 

před vstupem do vnitřních prostor musí vydezinfikovat ruce. 

 

1. Děkuji za úklid a výzdobu kostela. 

 

2. Dnes v neděli 22. srpna v 10.30 hodin posvětí brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle kostel a nový oltář na 

Lutrštéku u Němčan ve farnosti Slavkov u Brna. Jste zváni, podrobnosti na stránkách biskupství. 

 

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. Dne 26.8. (čtvrtek) pojedeme na farní výlet senioru do Lednice, Valtic a Mikulčic ke sv. Cyrilovi a Metoději.  

Odjezd je v 7:30 z náměstí v Rousínově pak do Velešovic. Z hlediska nařízení se budeme pohybovat jako celá 

skupina lidí, vemte si sebou respirátor do vnitřních prostor budov, dále platný certifikát o očkování, potvrzení 

o prodělané infekci, nebo si udělejte před odjezdem antigenní test. Pro bližší info a pozdější přihlášky 

kontaktujte Evu Modlitbovou. 

 

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

 

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

 

7. V sobotu 4. září v 1800 v kostele sv. Barbory ve Velešovicích vystoupí Listověj hudba z Vysočiny. Jste zváni. 

 
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 

22. 8. 
21. neděle 

mezidobí 

Rousínov 

 

Rousinovec 

Velešovice 

800 

 

930 

1100 

mše sv. za živou a + rodinu Lazarovu, Matějkovu, a za 

rodiče Brunclíkovi 

mše sv. za + Floriána Kostrbíka 

mše sv. za Annu a Radoslava Moučkovi, živou a 

zemřelou rodinu Moučkovu 

Pondělí 

23. 8. 
Sv. Růžena z Limy    

Úterý 

24. 8 
Sv. Bartoloměj     

Středa 

25. 8. 
 Velešovice 1530 Pohřební mše sv. za Emili Chromou  

Čtvrtek 

26. 8. 
   Poutní mše sv v Lednici za farníky 

Pátek 

27. 8. 
Sv. Monika     

Sobota 

28. 8. 
Sv. Augustin bp. 

 

Kr. Vážany 

1100 

1800 

Kostel Marii M. svátost křtu přijme Olga.  

mše sv. za živou a + rodinu Šelbickou, další ochranu a 

pomoc Boží 

Neděle 

29. 8. 

22. neděle 

mezidobí  

Rousínov 

Rousinovec 

 

Velešovice 

800 

930 

 

1100 

mše sv. za Boží požehnáni pro novomanžele  

mše sv. na poděkování za společných 50 let manželů 

Kuricových  

mše sv. za živou a + rodinu Skřivánkovu a Šprtovu 
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