
Přehled bohoslužeb a ohlášky                                 19. –26. 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. Zveme děti a rodiče na společnou bohoslužbu, která se bude konat v pátek 24 září. 

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. 

 Cílem katecheze je dětem přístupnou formou vysvětlit nedělní evangelium. 

5. Biřmování v naší farnosti proběhne v neděli 17.10.2021. V září a v říjnu budou 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.  Kr. Vážany: V sobotu 25. září v 17 hodin se sejdeme v kostele k večerní modlitbě. Příští bohoslužba bude 

v sobotu 16. 10. 21. 

9. Velešovice: ve středu po mši svaté modlitba matek za děti, v sobotu v 18.00 modlitby za závislé 

11. Dnes pouť na Lutršték: 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. Pro ty, kteří pěšky jít nemohou, je vypraven autobus, který 

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. K pěším poutníkům z Velešovic, 

kteří vychází od kostela sv. Barbory v 8:00 hod a k poutníkům z Vážan (v 8:15 od kostela sv. Jakuba a Filipa) 

se můžete připojit v 9:00 hod u fary v Rousinovci. 

12. Srdečné zveme všechny farníky na Svatováclavskou hodovou mši sv. 28. 9. v 14 hod v kostele sv. Václava, poté 

se přesuneme do Svornosti na Hodové – poutní posezení s agapé. Občerstveni zajištěno. Za deštivého počasí 

proběhne setkání v sále Svornosti. 

 

 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 

19. 9. 
25. neděle 

mezidobí 

Rousínov 

Lutršték  

800 

1030 

mše sv. za živou a + rodinu Kořenkovu a duše v očistci 

Poutní bohoslužba na Lutrštéku 

Pondělí 

20. 9. 
Sv. Ondřej Kim Tae-

gon,  
   

Úterý 

21. 9 
Sv. Matouše    

Středa 

22. 9. 
 Velešovice 1800 mše sv. na úmysl dárce 

Čtvrtek 

23. 9. 
Sv. Pia z Pietrelciny   

mše sv. bude v Brně – setkáni bp. Vojtěcha s dětmi po 

 I. sv. přijímání 

Pátek 

24. 9. 
 Rousínov 1800 mše sv. za farníky – bohoslužba pro dětí s rodiči a pro mládež 

Sobota 

25 9. 
 Habrovany 1800 mše sv. 

Neděle 

26. 9. 

26. neděle 

mezidobí  

Rousínov 

 

Rousinovec 

Velešovice 

800 

 

930 

1100 

mše sv. za Bohumíra Petříka, Arnošta Franka, živou a + 

rodinu 

mše sv. za Václava Hůlku, živou a + rodinu  

mše sv. za Jakuba a Terezii Sekvencovi, dceru Boženu, 

živou a + rodinu 
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