
Přehled bohoslužeb a ohlášky                       19. - 26. prosince 2021 
 

Milí farníci  

Na základě usnesení Vlády ČR musí ́účastníci dodržovat vzdálenost 1,5 metru od ostatních osob (s výjimkou členů domácnosti), 

a musí mít respirátor. 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. Děkuji za Vaše finanční dary jak během nedělní sbírky, tak na účty našich farností. 

4. V sakristii si můžete zakoupit kalendáře na příští rok 2022. 

5. Nedělní katecheze pro děti u sv. Václava budou pokračovat po Vánocích. 

6. Farní zpravodaj si můžete vzít v kostele, děkujeme všem, kteří se podíleli na jeho přípravě. 

7. Habrovany: dne 23. 12. od 16–18 hod bude otevřen vánočně vyzdobený kostel, můžete si odnést 

betlémské světlo do vašich domovů. 

8.  V neděli 26. 12. v 16 hod v kostele Maří Magdalény bude Tradiční vánoční koncert v podání členů 

souboru  D.A.V. A. Jste zváni. 

9. Dnes a na Vánoce bude sbírka na fond PULS. 

10. V kostele Maří Magdalény ve čtvrtek od 1700- 1800 bude příležitost ke zpovědi. (P. Stanislav a P. 

Ondra.) 

11. Synoda 2021–2023: koordinátorem pro Synodu v naší farnosti byla jmenována Eva Modlitbová, 

informace naleznete na farních stránkách. Příští týden budou k dispozici informační letáčky také v 

kostelích a na vývěsce. První schůzka pro zájemce bude 7. 1. 2022 od 19 hod na staré faře na náměstí. 

12. Velešovice: v sobotu 25. 12. v 18.00 budou modlitby za závislé 

13. Můžete si už psát úmysly mši sv. na nový rok. 

 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 

19. 12. 
3. neděle 

adventní 

Rousínov 

 

Rousinovec 

Velešovice 

800 

 

930 

1100 

mše sv. za + Václava Nohela, dceru syna a duše v 

očistci 

mše sv. za rodiče Bartoškovy, živou a + rodinu 

mše sv. za Drahomíra Raušera a manželku 

Pondělí 

20 12. 
    

Úterý 

21. 12 
    

Středa 

22. 12. 
Sv. František Xaverie Velešovice 1800 mše sv. za živou a + rodinu Koutkovu a Jochovu 

Čtvrtek 

23. 12. 
 Sv. Jan Kentský  Rousínov 1700-1800 Vánoční zpověď. (P. Stanislav a P. Ondra.) 

Pátek 

24. 12. 
Štědrý den 

Rousinovec 

Rousínov 

1530 

2200 

mše sv. na poděkování za dar víry  

mše sv. za farníky 

Sobota 

25 12. 

Slavnost Narození 

Páně 

Rousínov 

Kr. Vážany 

Velešovice 

800 

930 

1100 

mše sv. za rodiče Lefnerovy, živou a + rodinu 

mše sv. za rodiče Salavovy, živou a + rodinu 

mše sv. za Evženii a duše v očistci 

Neděle 

26. 12. 

Svátek Svaté 

rodiny 
Žehnání manželům 

Rousínov 

 

Habrovany 

Velešovice  

800 

 

930 

1100 

mše sv. za rodiče Frkalovy, Samsonkovy, živou a + 

rodinu  

mše sv. na poděkování za společný manželsky život 

mše sv. za rodiny 

http://www.pastorace.cz/
mailto:rousinov@dieceze.cz

