
Přehled bohoslužeb a ohlášky                        18.  -25. října 2020 
 

 

S platností od středy 14. října 2020 je na bohoslužbě povolena účast maximálně šesti 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 

6 osob. Mše svaté bubou i nadále slouženy. Účast na bohoslužbě budou mít přednostně ti, kteří mají zapsán úmysl. 

Od pondělí 19. 10. je povolena na pohřbech účast 30 osob. Prosím respektujte tato nařízení. 

 

Po každé mši svaté můžete přistoupit ke svatému přijímání (za dodržení všech předpisu a nařízení)  

 

1. Děkuji vám za úklid a výzdobu kostela 

2.  V zákristii si můžete zakoupit kalendáře na rok 2021 

3.  Minulou neděli byla sbírka na Fond PULS. Na účet fondu jsme poslali 28 887 Kč. Děkuji za vaše dary.  

4.  Příští nedělí mění se čas s letního na zimní.  

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

v ČR v naši farnosti můžete se zapojit k modlitbě desátku růžence v každý den vždy ve 2100, abychom zvládali 

čas pandemie. 

Moji drazí 

 přeji vám a vyprošuji zdraví a Boží požehnání pro tyto těžké dny, kdy se téměř denně mění nařízení, je mnoho 

nemocných a často se musíme rozhodovat, jak postupovat ze dne na den ať doma v rodině nebo v zaměstnání. 

Dětem začala distanční výuka a rodičům přibyla řada starostí. Mnozí nemohou zůstat s dětmi doma a je to 

pro mladé rodiny ale i učitele velmi stresující situace. Staří a nemocní mají obavy o své zdraví. Další nemohou 

vykonávat svou práci a mají obavy o živobytí. Jsme si víc vzdálení a nemůžeme se setkávat, ale zůstávejme 

spolu v modlitbě růžence. Svěřme své starosti o sebe a o druhé naší Panně Marií, sledujte mši svatou v televizi 

a na internetu. Zůstávejte doma, dodržujte všechna nařízení, neboť pandemie Covidu nemusí být nebezpečná 

třeba pro vás samotné ale například pro vašeho blízkého, který může vážně onemocnět. Na druhé straně 

buďme křesťany a všímejme si potřeb druhých, nezapomínejme na osamocené a nemocné. Modleme se za 

zdravotníky a záchranáře. Zavolejte svým blízkým a přátelům či známým potěšte je slovem nebo jim 

nabídnete svou pomoc. Jsem s Vámi stále v modlitbách Váš. P. Ondřej 

 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 

18. 10. 
29. neděle 

mezidobí 

Rousinovec 

 

930 

 

mše sv. za Marii Bobovu a Marii Pospíšilovu 

Pondělí 

19. 10. 

    

Úterý 

20. 10 

Sv. Irena Rousínov 1800 mše sv. za zemřelé rodiče, sestru a švagra 

Středa 

21. 10. 

Sv. Hilarion Velešovice 1800 mše sv. za rodinu Oklešťkovu a Tomšů, duše v očistci a 

živou a zemřelou rodinu 

Čtvrtek 

22. 10. 

Sv. Marie Salome Rousínov 

 

1800 mše sv. za Marii Václava Nohelovy živou a zemřelou 

rodinu  

Pátek 

23. 10. 

Sv. Jan Kapistranský Rousinovec 
Sv. Václav 

800 mše sv. za farníky  

Sobota 

24. 10. 

Sv. Antonín Maria 

Klaret Velešovice 
900 mše sv. za Bohumila Krejčíře, manželku, syna a celý 

rod 

Neděle 

25. 10. 

30 neděle 

mezidobí 

Rousinovec 

 

930 

 

mše sv. za manžela Jiřího Julínka  
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