
Přehled bohoslužeb a ohlášky                                              5. - 12. září 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 modlíme se za Boží požehnáni pro žáky, učitele a rodiče. 

 Rozvrh hodin náboženství paní katechetky Jany Zehnalové je vyvěšen na nástěnkách. Paní katechetka Eva 

Modlitbová bude učit od 16.9.2021 vždy ve čtvrtek od 15:30. Pro bližší informace kontaktujte obě katechetky. 

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. Ve školním roce opět plánujeme u sv. Václava, nedělní katecheze pro děti s katechetkou Evou Modlitbovou. 

 Děti budou vyzváni před 1 čtením do zákristie, kde pro ně bude připravený asi 10–15minutový program. 

Cílem katecheze je dětem přístupnou formou vysvětlit nedělní evangelium. 

5. Biřmování v naší farnosti proběhne v neděli 17.10.2021. V září a říjnu budou 3 přípravná setkání s 

biřmovanci. První setkání bude v pátek 24. září. 

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

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

8. Zveme děti a rodiče na společnou bohoslužbu, která se bude konat v pátek 24. září. 

9. Kr. Vážany: Příští bohoslužba bude v sobotu 16.10.21. 

10.  Habrovany: Příští bohoslužba bude v sobotu 25.09.21. 

11.  Komorní pěvecký sbor Danielis vás srdečně zve na koncert 11.9. v 18 hodin na venkovním pódiu za Záložnou 

(za nepříznivého počasí ve velkém sále Záložny). 

12.  Pouť na Lutrštéku bude v neděli 19. září 2021, mše sv. v 8.00 a 9.00, po mši sv. v 10.30 požehná novoříšský 

opat Marián Rudolf Kosík obnovenou studánku P. Marie pod Lutrštékem. Srdečně zvou farníci z Němčan. 
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 

5. 9. 
23. neděle 

mezidobí 

Rousínov 

 

Rousinovec 

Velešovice 

800 

 

930 

1100 

mše sv. za +Marii Pipovou s prosbou o Boží pomoc a 

ochranu pro manžela a děti 

mše sv. za Františka Pupa, živou a + rodinu 

mše sv. za na poděkování za rok manželství s prosbou o 

Boží požehnání a ochranu do dalších let 

Pondělí 

6. 9. 
    

Úterý 

7. 9 
    

Středa 

8. 9. 

Svátek Narození Panny 

Marie 
   

Čtvrtek 

9. 9. 
  

 

 
 

Pátek 

10. 9. 
  

 

 
 

Sobota 

11 9. 
    

Neděle 

12. 9. 

24. neděle 

mezidobí  

Rousínov 

Rousinovec 

Velešovice 

800 

930 

1100 

mše sv. na poděkování za 50 let společného života 

mše sv. za rodiče Opluštilovy, živou a + rodinu 

mše sv. Jarmilu a Jindřicha Říhovi, živou a + rodinu a 

duše v očistci 

mailto:jana.zehnalova@gmail.com
mailto:rousinov@dieceze.cz

