
Přehled bohoslužeb a ohlášky                             10. – 17. dubna 2022 

Milí farníci  

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. Zveme děti na nedělní katecheze u sv. Václava, na květnou neděli katecheze nebude.  

5.  Zveme vás v neděli 17.4. v 1700 do kostela Maří Magdaleny na benefiční koncert souboru DAVA. 

Přijďte podpořit opravu interiéru kostela v našem krásném městě Rousínově. 

6. Habrovany: Příští bohoslužba bude na Velikonoční pondělí 18.4.22. 

7. Naše farnost se rozhodla, že pomůže s ubytováním uprchlíků z Ukrajiny, proto budou vyhlášeny 

sbírky na přípravu ubytovacích prostorů. Minulý týden byl na staré faře proveden úklid a probíhá 

oprava vodovodu. Dále bude provedena nová elektroinstalace v části budovy a zřízeno nové topení. 

Mezitím pokračuji zednické práce. Výmalba interiéru ukončí první etapu připrav. Bližší informace 

na stránkách farnosti. Můžete již nyní zasílat finanční dary na účet farnosti Rousínov, vs. 42022 nebo 

napište zpráva pro příjemce UKRAJINA.  

8. Velešovice: ve středu si děti na mši svatou přinesou vyplněné postní úkoly, každého čeká odměna. V 

sobotu od 8.00 do 11.00 možnost bdění u hrobu. Děti zveme do kostela ve čtvrtek, v pátek a v sobotu 

vždy v 900, společně si přiblížíme Velikonoční tajemství daných dní. Těší se Monička a Dominik. 

9. Můžete si vzít farní zpravodaj. Děkuji všem, kteří přispěli články a také nové redakční radě.  

10. Příští dětská mše svatá, na kterou zveme děti a rodiče bude 24.4. téma: Eucharistie. 

11. Na Zelený čtvrtek, Bílou sobotu a v neděli bude sbírka na ubytovaní uprchlíku. 

12. Na liturgii Bílé soboty si přineste prosím svíce. 

13. Na Velikonoční neděli bude svěcení pokrmu. 

14. V pátek 22.04. po bohoslužbě, bude na faře na náměstí setkání rodičů a děti na první sv. přijímáni. 

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 

10. 4. 
6. neděle postní 

Května neděle 

Rousínov 

 

Rousinovec 

 

Velešovice 

800 

 

930 

 

1100 

mše sv. za rodiče Ševčíkovi, manžele Robešovy, Leoše 

Koukala, Antonína Homolu, Romana Tůmu živou a 

+rodinu 

mše sv. za Milana Brtníka, bratra Antonína živou a + 

rodinu 

mše sv. za rodinu Ryšánkovu, celý rod, duše v očistci 

s prosbou o Boží požehnání a přímluvu Panny Marie 

Pondělí 

11. 4. 
 Kr. Vážany 1500 Pohřební mše sv. za Evu Bartlovu 

Úterý 

12 4 
 Rousínov 1800 

Příležitost k velikonoční sv. zpovědi 

P. František, P. Martin a P. Ondřej 

Středa 

13. 4. 
 Velešovice 1800 mše sv. na úmysl dárce - (po mši svaté modlitby matek za děti) 

Čtvrtek 

14. 4. 
Zelený čtvrtek Rousinovec 1800 mše sv. za kněze, kteří působili v naší farnosti  

Pátek 

15. 4. 

Velky pátek 

den přísného postu 
Rousinovec 1500 Velkopáteční obřady (Sbírka na Boží hrob) 

Sobota 

16. 4. 
Bílá sobota Rousinovec 2000 Velikonoční vigilie a mše sv. za farníky 

Neděle 

17. 4. 

Neděle 

Zmrtvýchvstání 

Páně  

 

Rousínov 

Kr. Vážany 

Velešovice  

800 

930 

1100 

mše sv. za farníky 

mše sv. na úmysl dárce  

mše sv. za Jiřinu Kordiovskou a živou a + rodinu  

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

