
Přehled bohoslužeb a ohlášky                                  22. – 29. ledna 2023 

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.  Rousinovec: V Dnes neděli 22.1. v 1700 bude adorace za kněžská povolání, a v 1800 v sále staré fary 

bude setkání Odpoledne s Božím slovem. Jste zváni.  

 

4. V sobotu 11.2. se vypravíme již tradičně na Pouť do Křtin (13,5 km), odchod z Olšan v 9:15, mše sv. 

bude ve Křtinách v 13 hod. 

 

5  V neděli 19.2.2023 od 15 hod bude Farní masopust v sále Svornosti. 

 

6. Zveme na nedělní katecheze v zákristii v Kr. Vážanech. 

 

7. Dnes v neděli 22.1. bude sbírka na podporu biblického apoštolátu. 

 

8. Rousinovec: Rozpis úklidové služby je na stránkách farnosti a vývěsce. Další úklid 4.2.2023  

 

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

 

10. Velešovice: Společenství modliteb matek a modliteb otců zve na modlitební triduum za děti. V pátek 

v 18.00 křížová cesta v sobotu v 9.00 adorace a v neděli v 11.00 mše svatá. 

 

11. Týden modliteb za jednotu křesťanů budeme slavit od 18. do 25. ledna. 

 

12. Můžete si psát úmysly mši svatých za zákristii. 
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 

22. 1. 
3. neděle mezidobí 

Rousinovec 

 

Kr. Vážany 

 

Velešovice 

800 

 

930 

 

1100 

mše sv. za Antonína a Marii Levíčkovi, děti a 

sourozence 

mše sv. za živou rodinu Kuncovu, poděkování za 

ochranu při úrazu a pomoc při studiu 

mše sv. za rodinu Šprtovu a Skřivánkovu 

Pondělí 

23. 1. 
    

Úterý 

24. 1. 

Sv. Františka 
Saleského 

   

Středa 

25. 1. 

Svátek Obrácení sv. 

Pavla, apoštola 
Velešovice 1800 

mše sv. 

(po mši svaté modlitby matek za děti) 

Čtvrtek 

26. 1. 
Sv. Timoteje a Tita  Rousinovec 1800 

mše sv. za děti vnoučata a za kmotra ke příležitosti 50let 

života 

Pátek 

27.1. 
 Rousinovec 1800 mše sv. za farníky 

Sobota 

28.1. 

Sv. Tomáše 
Akvinského  

Velešovice 1800 modlitby za závislé 

Neděle 

29.1. 
4. neděle mezidobí 

Rousinovec 

Kr. Vážany 

 

Velešovice 

800 

930 

 

1100 

mše sv. za živou a + rodinu Havlíčkovu a Petrovu 

mše sv. za +rodinu Kuncovu, Crhovu, Pokornou a duše 

v očistci 

mše sv. Lubomíra Vrtílka, rodiče, živou a +rodinu a 

duše v očistci 

mailto:rousinov@dieceze.cz

