
Přehled bohoslužeb a ohlášky                                  8. – 15. 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 neděli 22.1. 2023 v 1700 bude adorace za kněžská povolání, a v 1800 bude setkání 

Odpoledne s Božím slovem. Jste zváni.  

4. Děkujeme všem za finanční dary na účet farnosti Rousínov pro ukrajinské uprchlíky (vs. 42022 

UKRAJINA). 

5. Nedělní katecheze v zákristii v Kr. Vážanech budou pokračovat opět od 15.1.2023. 

 

6.  Dnes v neděli 8. ledna můžete se těšit že si na mši sv. zazpíváme koledy. 

 

7. Rousinovec: Rozpis úklidové služby je na stránkách farnosti a vývěsce. Prosíme další zájemce o 

úklid, aby se zapsali na arch vzadu v kostele. 

 

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

 

9. .Rousinovec: Dnes v neděli 8. ledna v 1800 jste zváni na koncert cimbálové muziky – Kalečník. 

 

10. Dnes v neděli 8.1. při mši sv. bude obnova manželského slibu a žehnání manželům. 

 

11. Můžete si psát úmysly mši svatých za zákristii. 

 

12. V nedělí 15. 1. jste zváni na vánoční koncert Martina Doležela a jeho přátel v Rousínovci v 1700. 
 

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 

8. 1. 
Slavnost Zjeveni  

Páně 

Rousinovec 

 

Kr. Vážany 

Velešovice 

800 

 

930 

1100 

mše sv. za Františku Novákovu, manžela a duše 

v očistci 

mše sv. za + Eduarda Severu 

mše sv. za Libuši a Josefa Rybnikářovi, Emila 

Majerského a rodinu 

Pondělí 

9. 1. 
Svátek Křtu Páně Velešovice 1800 

mše sv. na úmysl dárce (po mši svaté modlitby matek za 

děti) 

Úterý 

10. 1. 
    

Středa 

11. 1. 
    

Čtvrtek 

12. 1. 
    

Pátek 

13.1. 
Sv. Hilaria  

Rousinovec 

Velešovice 

1800 

1800 

mše sv. za farníky 

modlitby za rodiny 

Sobota 

14.1. 
    

Neděle 

15.1. 
2. neděle mezidobí 

Rousinovec 

Kr. Vážany 

Velešovice 

800 

930 

1100 

mše sv. za Boží pomoc v nemoci 

mše sv. za Pavlu Pilátovu, manžela a rodinu 

mše sv. za Stanislava Honka, manželku, dvoje rodiče a 

sourozence  

mailto:rousinov@dieceze.cz

