
Přehled bohoslužeb a ohlášky                     16. - 23. února 2020 
 

 

1. Vždy před mší sv. je příležitost ke zpovědi.  

2. Děkuji za úklid a výzdobu kostela. 

3. V pátek bohoslužba pro děti, mládež a rodiče nebude, protože začínají zimní prázdniny. 

4.  Velešovice: V pondělí scholička pro děti nebude. Ve středu po mši svaté modlitby Matek za děti. V pátek 

v 19.00 modlitby Otců Jste srdečně zváni. 

5.  V neděli 23.února v 16 hod bude v sále Svornosti tradiční Farní masopust. K poslechu zahraje cimbálová 

muzika Kalečník i Kalečníček a chybět nebude ani občerstvení (guláš) a oblíbená tombola. Vstupné 

dobrovolné. Prosíme o dary do tomboly. Dary nějaké sladkosti přineste přímo na místo od 1430. Prosíme 

dobrovolníky, aby nám od 1430 pomohli s nachystáním sálu. 

6.   Příští neděli bude sbírka haléř sv. Petra.  

7.  Bohoslužba v Habrovanech bude v sobotu 29.02.20. 

8. Dne 14. února si připomeneme 1151. výročí blaženého zesnutí sv. Konstantina-Cyrila, apoštola Moravanů 

a všech Slovanů. V neděli 16. února ve Slavkově bude slavena liturgie v moravsko-byzantském obřadu. 

Začátek je v 15 hodin v chrámu sv. Jana Křtitele na Špitálské ulici. Bohoslužbu slouží slavkovský děkan 

Mgr. Milan Vavro ve staroslovanském a českém jazyce. Liturgické zpěvy přednese Moravský 

cherubínský sbor – Proglas. Všechny srdečně zve Společenství sv. Gorazda a druhů – Živé dědictví. 

9. Naše farnost připravila pro biřmovance a mládež od 15 let Pout na setkání mládeže v Medjugorji s 

dvoudenním koupáním v moři na Makarské riviéře. Termín zájezdu je od 31.7. -7.8.2020. Zájemci ať se 

co nejdříve, pokud možno ihned přihlásí do seznamu, v zákristii nebo na email farnosti, nejpozději však 

do 20.2.2020. Protože jsou prázdniny a na festival jezdí mnoho tisíc lidí, musíme rezervovat co nejrychleji 

ubytování.  Cena poutě je 4 990 bez stravy (6 990 polopenze) Bližší info na stránkách farnosti a na letáčku. 

 

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. Volejte jen vyřídit naléhavou věc. 

DEN POZNÁMKA  MÍSTO ČAS ÚMYSL 

 

neděle 

16. 02. 

 

6. neděle 

v mezidobí 

 

Rousínov 

Rousínovec 

 

Velešovice 

800 

930 

 

1100 

mše sv. za + rodiče a bratra 

mše sv. za Františka Puppa, živou a + rodinu Puppovu a 

Vymazalovu 

mše sv. za Marii Kordiovskou, živou a + rodinu 

pondělí 

17. 02. 

Pondělí není úřední 
den 

   

úterý 

18. 02 

    

středa 

19. 02. 

 Velešovice 1800 mše sv. za živou a + rodinu, celý rod, Boží požehnání a 

ochranu Panny Marie 

čtvrtek 

20. 02. 

  Rousínov 1800 mše sv. za + rodinu Charvátovu a Maurerovu 

pátek 

21. 02. 

 Rousínovec 1800 mše sv. za farníky  

sobota 

22. 02. 

Svátek Stolce sv. Petra Kr. Vážany 1800 mše sv. za rodiče Pilátovy, Šedých, Doleželovy a syna 

 

 

neděle 

23. 02. 

 

 

7. neděle  

v mezidobí 

 

Rousínov 

Rousínovec 

Velešovice 

800 

930 

1100 

mše sv. za živou a + rodinu Lazarovu a Matějkovu 

mše sv. za rodiče Vymazalovy a Opluštilovy  

mše sv. za Boženu Koudelkovu, manžela, živou a + rodinu 

mailto:rousinov@dieceze.cz

