
Přehled bohoslužeb a ohlášky                                 26. září – 3. října 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. Po 9 prvních pátku v měsíci se po mši svaté budeme modlit litanii k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Tato 

pobožnost je spojena se zaslíbeními, která dal v soukromém zjevení Ježíš Kristus sv. Markétě Marii Alacoque 

roku 1675. O historii slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova najdete na: www.pastorace.cz 

3. Farnost Pozořice zve na přednášku manželů Zajíčkových z Centra pro rodinu. Téma: Překážky trvalého 

vztahu. Akce se koná v neděli 3. 10. od 16 hod. v dělnickém domě v Pozořicích. Vice na www.farnostpozorice.cz 

4. Biřmování v naší farnosti proběhne v neděli 17.10.2021.Další příprava bude 15.10. od 19 hod sv. Václava.  

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. Kr. Vážany: Příští bohoslužba bude v sobotu 16.10.21. V sobotu 2. října v 17 hodin se sejdeme v kostele k 

večerní modlitbě s nedělním čtením. V neděli 3. října v 17 hodin bude ve vážanském kostele Koncert lidových 

duchovních písní ze sbírky Františka Sušila v podání Olšanského pěveckého sboru 

8. Velešovice: ve středu po mši svaté bude modlitba matek za děti. V sobotu v 18.00 modlitby za závislé. 

9. Srdečné zveme všechny na Svatováclavskou hodovou mši sv. 28. 9. v 1400 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. 

10. Habrovany: Příští bohoslužba zde bude v sobotu 9. 10. 21. 

 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 

26. 9. 
26. neděle 

mezidobí 
Rousínov 

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 Sekvencovy, dceru Boženu, 

živou a + rodinu 

Pondělí 

27. 9. 
Sv. Vincenc z Pauly   Velešovice 18 00 mše sv. za uzdravení rodinných vztahů a za odpuštění 

Úterý 

28. 9 
Sv. Václava Rousinovec 14 00 

Hodová mše sv. na poděkování za přijatá dobrodiní 

s prosbou o Boží požehnání pro občany a farníky  

Středa 

29. 9. 

Sv. Michaela, Gabriela 
a Rafaela, archandělu  

   

Čtvrtek 

30. 9. 
Sv. Jeronýma    

Pátek 

1. 10. 

Úcta Božského Srdce 

Páně První pátky v 
měsíci 

Velešovice 

Rousínov 

1800 

1800 

Pobožnost prvního pátku 

mše sv. za rodinu Pilovu, Cvilinkovu, a poděkování za 

75 let života 

Sobota 

2 10. 

Svatých andělů 
strážných  

Slavíkovice  1300 Hodova mše sv. za farníky 

Neděle 

3. 10. 

27. neděle 

mezidobí  

Rousínov 

 

Rousinovec 

 

Velešovice 

800 

 

930 

 

1100 

mše sv. za rodiče Turečkovy, Radomira Vágnera, Josefa 

Hlavu a živou rodinu 

mše sv. za živou a + rodinu Šujanovu, Englovu a 

Královu. 

mše sv. na poděkování za úrodu 

mailto:rousinov@dieceze.cz

