
Přehled bohoslužeb a ohlášky                        13. - 20. září 2020 
 

Milí farníci,  

podle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví se všem osobám s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání 

zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků̊ dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, 

šátek, šál nebo jiné prostředky, které́ brání šíření kapének, a to ve všech vnitřních prostorách. 

Z tohoto nařízení vyplývá, povinnost nosit roušky i v prostorách kostelů. Roušku je možné sundat před přijetím 

svatého přijímání. Sv. přijímaní je podáváno pouze na ruku a vynecháme podávaní ruky na pozdravení pokoje. Buďte 

obezřetní, respektujte se navzájem.  

1. Děkuji vám za úklid a výzdobu kostela  

2.  V zákristii si můžete zakoupit kalendáře na rok 2021 

3. Začal už nový školní rok, proto zveme Vás rodiče a děti na páteční bohoslužby. Letos bude malá změna, zveme 

Vás do kostela na náměstí, ke sv. Maří Magdaléně, kde se budou také konat setkáni dětí.  

4. Od neděli 13. záři v 9 30 bude opět probíhat nedělní katecheze dětí v kostele sv. Václava. 

5. Setkání biřmovanců bude v pátek 18. 9. po mši sv. v Rousínově na faře na náměstí. 

6. Příští neděli 20. září putujeme k Panně Marii Sedmibolestné na Lutršték. Pro ty, kteří pěšky jít nemohou, je 

vypraven autobus, který odjíždí v 9.15 od kostela z Velešovic, v 9.30 od kostela z Kr. Vážan v 9.45 z 

autobusového nádraží v Rousínově a 948 od fary v Rousinovci. Na zpět pojede autobus cca 20 min. po mši 

svaté. Hlavní mše sv. na Lutrštéku začíná v 1030. K pěším poutníkům z Velešovic, kteří vychází od kostela sv. 

Barbory v 8 hod a k poutníkům z Vážan (v 8:15 od kostela sv. Jakuba a Filipa) se můžete připojit v 9 hod u 

fary v Rousinovci. 

7. Habrovany: Mše sv. bude 19. 09. v 1800. Žehná a modlí se 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 

13. 09. 

 

24. neděle 

mezidobí 

Rousínov 

Rousinovec 

Velešovice 

800 

930 

1100 

mše sv. za + rodiče a bratra 

mše sv. za + tatínka Floriána Kostrbíka 

mše sv. za Zdeňka Šimona, dvoje rodiče, duše v očistci 

a celý rod 

pondělí 

14. 09. 

   Pondělí není úřední den 

Úterý 

15. 09 

Panna Maria Bolestná    

Středa 

16. 09. 

Sv. Ludmila     

čtvrtek 

17. 09. 

    

Pátek 

18. 09. 

  Rousínov 
Maří Magdaléna 

1800 mše sv. za farníky (bohoslužba pro mládež a děti) 

Sobota 

19. 09. 

 

Habrovany 
 

1800 

Kr. Vážany: Svatost křtu přijme: Jáchym, Michal  

mše sv.  

 

Neděle 

20. 09. 

 

25 neděle 

mezidobí 

Rousínov 

 

LUTERŠTEK 

800 

 

1030 

mše sv. za rodinu Nekoušovu, manžele Širůčkovy a 

rodinu Hofmanovu 

mše sv.  

mailto:rousinov@dieceze.cz

