
Přehled bohoslužeb a ohlášky                    11.  - 18 října 2020 
 

Milí farníci,  

s platností od pondělí 12. října 2020 je na bohoslužbě povolena účast maximálně deseti osob, proto biskup uděluje v 

naší diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. 

 Dále se ruší společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích 

a jiných prostorách, při nichž počet účastníků přesahuje 10 osob. Mše svaté bubou i nadále slouženy. Účast 

bohoslužbě budou mít přednostně ti, kteří mají zapsán úmysl. Prosím respektujte tato nařízení.  

Všechna přechozí hygienická opatření zůstávají v platnosti. Z tohoto nařízení vyplývá, povinnost nosit roušky i v 

prostorách kostelů. Roušku sundáme přímo před přijetím svatého přijímání 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. Dnes v neděli v 930 zveme děti na nedělní katecheze v kostele sv. Václava. 

4. Biřmování v naší farností se posouvá  z důvodu hygienických opatření Vlády ČR. 

5. Dnes v neděli byla sbírka na Fond PULS. Děkuji za vaše dary.  

6. Minulou neděli byla v naší farnosti sbírka na opravy.  

7. Začal měsíc říjen, proto se snažme pomodlit růženec ke cti Panny Marie. Po dobu trvání nouzového stavu 

v ČR v naši farnosti se můžete zapojit k modlitbě desátku růžence v každý den vždy ve 21 00, abychom zvládali 

čas pandemie. 

 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 

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 

Pondělí 

12. 10. 

Sv. Radim      

Úterý 

13. 10 

Sv. Eduard    

Středa 

14. 10. 

  Velešovice 1800 mše sv. za Miroslava Augustu a duše v očistci 

Čtvrtek 

15. 10. 

Sv. Terezie od Ježíše Rousínov 

 

1800 mše sv. za rodinu Reichovu, Kadlecovu a Přibylovu 

Pátek 

16. 10. 

Sv. Hedvika Rousínov 
Maří Magdaléna 

1800 mše sv. za farníky  

Sobota 

17. 10. 

Sv. Ignác Antiochijský 
 

  

Neděle 

18. 10. 

29 neděle 

mezidobí 

Rousinovec 

 

930 

 

mše sv. za Marii Bobovu a Marii Pospíšilovu 

 

mailto:rousinov@dieceze.cz

