
Přehled bohoslužeb a ohlášky 4. - 11. října 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 na ruku a vynecháme podávaní ruky na pozdravení pokoje. Buďte 

obezřetní, respektujte se navzájem. 

 Nadále platí dispenz (ze dne 18. září 2020) od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě pro věřící brněnské diecéze, kteří 

patří do rizikových skupin. 

  

1. Děkuji vám za úklid a výzdobu kostela 

2. V zákristii si můžete zakoupit kalendáře na rok 2021 

3. Tento týden v pátek zveme Vás rodiče a dětí do kostela na společnou Eucharistii. Jste zváni. 

4. V každou neděli v 930 zveme děti na nedělní katecheze v kostele sv. Václava. 

5. Setkání biřmovanců bude v pátek 9. 10. po mši sv. v Rousínove v sálu staré fary na náměstí. 

6. Dnes v neděli byla sbírka na opravy. Děkuji za vaše dary.  

7. Příští neděli bude v naší farnosti sbírka na fond PULS.  

8. Začal měsíc říjen, proto se snažme pomodlit růženec ke cti Panny Marie.  

 

 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 

4. 10. 

 

27. neděle 

mezidobí 

Rousínov 

Rousinovec 

Velešovice 

800 

930 

1100 

mše sv. za  

mše sv. za rodiče Julínkovi a Pavizovy 

mše sv. za Františka Fiantu 

Pondělí 

5. 10. 

Sv. Faustyna     

Úterý 

6. 10 

Sv. Bruno    

Středa 

7. 10. 

Panna Maria 

Růžencová  
  mše sv. mimo farnost 

Čtvrtek 

8. 10. 

Sv. Simeon   mše sv. mimo farnost  

Pátek 

9. 10. 

 Rousínov 
Maří Magdaléna 

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

Sobota 

10. 10. 

 
 

  

 

Neděle 

11. 10. 

 

28 neděle 

mezidobí 

Rousínov 

 

Rousinovec 

Velešovice 

800 

 

930 

1100 

mše sv. za rodiče a prarodiče Homolovy, syna 

Antonína a Oldřicha a za živé a + rodiny 

mše sv. za živou a + rodinu Kostrbíkovu a Kuricovu 

mše sv. za živou a zemřelou rodinu Skřivánkovu a 

Šprtovu 

mailto:rousinov@dieceze.cz

