
Přehled bohoslužeb a ohlášky 23. února – 1. března 2020 
 

 

 Vždy před mší sv. je příležitost ke zpovědi.  

 Děkuji za úklid a výzdobu kostela. 

 Velešovice: V pondělí scholička pro děti v 1800. Ve středu po mši svaté modlitby Matek za děti. V sobotu 

v 18.00 modlitby za závislé 

 Dnes 23. 2. 2020 v 16 hod bude v sále Svornosti tradiční Farní masopust. K poslechu zahraje cimbálová 

muzika Kalečník i Kalečníček a chybět nebude ani občerstvení a oblíbená tombola. Vstupné dobrovolné. 

Prosíme o dary do tomboly. Dary nějaké sladkosti přineste přímo na místo od 14 :30 hod. Prosíme 

dobrovolníky, aby nám od d 14:30 pomohli s nachystáním sálu. 

 Vyšel nový farní zpravodaj, ve kterém je shrnutý loňský rok. Zpravodaje jsou v kostelích k rozebrání a 

barevná verze s pěknými fotkami je umístěna na našich webových stránkách. Děkujeme všem, kteří se 

podíleli na přípravě zpravodaje. 

 Dnes v neděli je sbírka haléř sv. Petra. Děkují za vaše dary.  

 Příští setkání biřmovanců bude v pátek 28. 2. 2020 po mši svaté na faře. 

 V letošním roce budou pobožnosti nedělní křížové cesty připraveny tak, aby během postu byla křížová 

cesta vždy v jiném kostele. První neděli postní tedy 1. 3. 2020 v 1500 zveme na pobožnost křížové cesty do 

Habrovan. 

 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.  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 informace 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 

23. 2. 

 

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 

pondělí 

24. 2. 

Pondělí není úřední 

den 

   

úterý 

25. 2 

    

středa 

26. 2. 

Popeleční středa – 

den přísného postu 
Velešovice 

Rousínov 

1700 

1830 

mše sv. za Emilii Krejčířovu, manžela a rodinu Mudrákovu 

mše sv. na úmysl dárce  

čtvrtek 

27. 2. 

  Rousínov 1800 mše sv. za rodiče Frkalovy, Samsonkovy a rodinu 

pátek 

28. 2. 

bohoslužba pro děti, 

mládež a rodiče 
Rousínovec 1800 mše sv. za farníky  

sobota 

29. 2. 

 Habrovany 1800 mše sv.  

 

neděle 

1. 3. 

 

1. neděle  

postní  

 

Rousínov 

Rousínovec 

 

Velešovice 

800 

930 

 

1100 

mše sv. za Jiřího Dvořáka, rodiče, prarodiče a duše v očistci 

mše sv. za řádovu s. Konsolátu Mišákovu, Anežku 

Němčákovu a na poděkovaní za 92 let života 

mše sv. za rodinu Rumpovu a Bartákovu 

mailto:rousinov@dieceze.cz

