
Přehled bohoslužeb a ohlášky                                                 11. - 18. září 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. Děkujeme. 

5. Slavkovská farnost vás zve na pouť k P. Marii Bolestné na Lutrštéku v neděli 18. září, mše svaté 

budou v 7.45, 9.00 a 10.30. 

6. Začal školní rok proto od neděle 25.9.2022 se děti můžou těšit na nedělní katecheze v zákristii ve 

Vážanech. 

7. Rozvrh náboženství je na nástěnce a na webu farnosti.  

8. Rousinovec: Rozpis úklidové služby je na stránkách farnosti a vývěsce, příští ukliď bude 17.9. 

Prosíme další zájemce o úklid, aby se zapsali na arch vzadu v kostele. 

9. Příští neděli 19. září putujeme k Panně Marii Sedmibolestné na Lutršték. Autobus odjíždí v 9:15 od 

kostela z Velešovic, v 9:30 od kostela z Kr. Vážan v 9:45 z autobusového nádraží v Rousínově a v 

9:50 od fary v Rousinovci. Na zpět pojede autobus cca 20 min. po mši svaté. Hlavní mše sv. na 

Lutrštéku začíná v 10:30. Pěší poutníci z Velešovic vychází od kostela sv. Barbory v 8:30 hod, 

poutníci z Vážan v 8:15 od kostela sv. Jakuba a Filipa a poutníci z Rousínova v 9:00 hod od fary v 

Rousinovci. 

Svátost smíření je možné přijmout před mší svatou.   Návštěvu nemocného je možné domluvit telefonicky s knězem. 

 

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 

11. 9. 
24. neděle mezidobí  

Rousinovec 

Kr. Vážany 

 

Velešovice 

800 

930 

 

1100 

mše sv. za rodiče Opluštilovy živou a + rodinu 

mše sv. za Evu Bartlovu, rodiče Zachovalovy, živou a + 

rodinu 

mše sv. za Libuši a Josefa Rybnikářovy, Emila 

Majerského a živé rodiny 

Pondělí 

12. 9. 
Jména Panny Marie    

Úterý 

13. 9. 
Sv. Jan Zlatoústý    

Středa 

14. 9. 

Svátek Povýšení sv. 

kříže 
   

Čtvrtek 

15. 9. 
Panny Marie Bolestné    

Pátek 

16.9. 
Sv. Ludmila Velešovice 1900 modlitby otců 

Sobota 

17.9. 
 

Rousinovec 

Kr. Vážany 

 

1100 

1700 

1800 

Křest 

Adorace a příležitost ke sv. zpovědi  

mše sv. (s nedělní platnosti) za farníky  

Neděle 

18.9. 
25. neděle mezidobí 

Rousinovec 

 

 

Lutršték 

800 

 

 

1030 

mše sv. na poděkováni za všechny dary Boží, požehnáni 

a ochranu 

 

Poutní mše sv. sv. za farníky 

mailto:rousinov@dieceze.cz

