
Přehled bohoslužeb a ohlášky                                 3. - 10. 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. 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 v pátek 15.10. v kostele sv. 

Václava: 18 hod mše sv. a pak příležitost ke sv. zpovědí.  

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 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.  

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

 Začínáme od neděle 24. 10. Cílem katecheze je dětem přístupnou formou vysvětlit nedělní evangelium. 

10. Příští týden o víkendu volby. Připomínám k dobré a zodpovědné volbě podpořené duchovním úsilím. 

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

12. Měsíc říjen je zasvěcený Panně Marii proto v neděli po mši sv. pomodlíme se desátek sv. růžence.  

 Žehná a modlí se s 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 

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. za na poděkování za úrodu 

Pondělí 

4. 10. 
Sv. František z Assisi     mše sv. za farníky (rekolekce) 

Úterý 

5. 10 

Sv. Faustýna 

Kowalská 
Velešovice 1530 Rozloučení 

Středa 

6. 10. 
Sv. Bruno  Velešovice 1800 

mše sv. za Růženu a Jaroslava Kučerovy za uzdravení 

dítěte v rodině 

Čtvrtek 

7. 10. 

Panna Marie 

Růžencová 
Rousínov 1800 mše sv.  

Pátek 

8. 10. 
    

Sobota 

9 10. 
  Habrovany 1800 mše sv.  

Neděle 

10. 10. 

28. neděle 

mezidobí  

Rousínov 

 

Rousinovec 

Velešovice 

800 

 

930 

1100 

mše sv. za + sestru, švagra, živou a + rodinu Prachařovu 

a Brandýsovu 

mše sv. za Bedřicha Břouška, rodiče a živou rodinu  

mše sv. za Zdenka Šimona oboje rodiče, cely rod a 

živou rodinu 

mailto:rousinov@dieceze.cz

