
Přehled bohoslužeb a ohlášky                               30. října – 6. listopadu 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, děkujeme všem, kteří pomáháte a 

posíláte finanční dary na účet farnosti Rousínov, (vs. 42022 UKRAJINA). 

5. I v tomto školním roce zveme děti na nedělní katecheze do zákristie ve Vážanech. 

6.  Zveme vás na modlitební setkání: Odpoledne s Božím slovem, které bude v neděli 13. 11. v sále staré 

fary na náměstí v 1800. 

7. Rousinovec: Rozpis úklidové služby je na stránkách farnosti a vývěsce. Příští úklid bude 12 11.2022  

8 Děti přijmou po prvé Pána Ježíše v neděli 21 května 2023. Podpořme je naší modlitbou.  

9. Minulou neděli byla sbírka na misie. Děkuji za vaše dary. 

10. Je měsíc říjen, proto se vždy po nedělní mši svaté pomodlíme desátek růžence za mír. 

11. Liturgie východního obřadu dnes v neděli 30. 10. v 1430 v chrámu sv. Jana Křtitele ve Slavkově. 

12. Na základě vašeho dnešního doporučení bude už brzy stanovena nová farní rada. Děkuji Vám za 

vaše návrhy, výsledky se dozvíte příští neděli, za sčítání zodpovídá paní Markéta Pekaříková.  

13. Velešovice:v pátek 18:00 pobožnost prvního pátku NA SMÍR BOŽSKÉMU SRDCI PÁNĚ a chvály 

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 

30. 10. 

31. neděle mezidobí  

Výročí posvěcení 
kostela 

Rousinovec 

Kr. Vážany 

Velešovice 

800 

930 

1100 

mše sv. za živou a + rodinu Bukvovu a Sedlmajerovu 

mše sv. za zemřelé spolusestry 

mše sv. za Bořivoje Kocourka, matku, otce a celý rod 

Pondělí 

31. 10. 
    

Úterý 

1. 11. 

Slavnost Všech 

Svátých  
Kr. Vážany 

1730 

1800 

Příležitost ke sv. zpovědí  

mše sv. za+ kněze působící v naši farnosti (po mši svaté 

modlitba za + na hřbitově) 

Středa 

2. 11. 

Vzpomínka na všechny 

věrné zemřelé 
Velešovice 1800 

mše sv. za + dobrodince kostela sv. Barbory 

(po mši svaté modlitba za + na hřbitově) 

Čtvrtek 

3. 11. 
 Rousinovec 1800 

mše sv. za + kněze působící v naši farnosti (po mši svaté 

modlitba za + na hřbitově) 

Pátek 

4.11. 
Sv. Karel Boromejský  

Rousinovec 

 

1800 

1900 

mše sv. za farníky  

Modlitba za zemřelé na novém hřbitově 

Sobota 

5.11. 

Sobotní památka 
Panny Marie 

Olšany 

Habrovany 

1630 

1700 

Modlitba za zemřelé na hřbitově 

mše sv. za + Marii Heinclovu (po bohoslužbě průvod na 

hřbitov a modlitba za zemřelé) 

Neděle 

6.11. 

32. neděle mezidobí 

 

Rousinovec 

Kr. Vážany 

Velešovice 

800 

930 

1100 

mše sv. za Ludmilu Vlkovu, manžela a syna 

mše sv. za živou a + rodinu Doleželovu a Ryšánkovu 

mše sv. za Nikolase Mazálka a Marii Šafránkovou 

mailto:rousinov@dieceze.cz

