
Přehled bohoslužeb a ohlášky  28. únor–7. března 2021 
 

Milí farníci  

Na základě usnesení Vlády ČR od 1. března 2021 se může na bohoslužbě účastnit 10% celkového počtu míst na 

sezení.  

  

1. Děkuji za úklid a výzdobu kostela. 

2. Protože se nemůžeme shromažďovat v kostele ve velkém množství, proto prosím, abychom se v každém 

kostele pomodlili v neděli křížovou cestu. Během postní doby navštívím všechny naše kostely a zúčastním se 

této pobožnosti společné s Vámi. Pokusme se alespoň takto využít postní dobu společnou modlitbou. Pobožnost 

začne v 1500. Dnes během pobožnosti v kostele v Habrovanech, bude možné přijmout svátost smířeni. Příští 

neděli budu zpovídat v Kr. Vážanech.  

3. Habrovany: Pobožnost křížové cesty dnes v neděli v 1500. Příležitost ke sv. zpovědí.  

4. Kr. Vážany: Pobožnost křížové cesty dnes v neděli v 1500. 

5. Rousínov: Pobožnost křížové cesty dnes v neděli v 1500. Do kostela zveme také děti, které navštěvují nedělní 

katecheze. Pro malé i velké zájemce budou připraveny k vyzvednutí postní náměty a aktivity vážící se k roku 

sv. Josefa, které si můžete s dětmi vyzkoušet doma. Srdečně zve katechetka Eva Modlitbová. 

6.  Připomínám, že po dobu trvání nouzového stavu v ČR v naší farnosti se můžete zapojit k modlitbě desátku 

růžence v každý den vždy ve 2100, abychom s pomocí Panny Marie lepe zvládali čas pandemie. 

7. V neděli po bohoslužbě (délka cca 45 min) můžete ke přijímaní. V týdnu taky můžete ke přijímáni (cca30min). 

8. Děkuji vám všem za to, že místo nedělní sbírky přispíváte na účty našich farností. 

9. Dnes v neděli je sbírka Haléř sv. Petra. Děkují za Vaše dary.  

10. Habrovany: Příští bohoslužba bude 5.04.2021 na Velikonoční pondělí v 800. 

 

Moji drazí 

 Přeji vám a vyprošuji zdraví a Boží požehnání pro tyto dny. Sledujte mši svatou v televizi a na internetu, važte si zdraví 

a života nejen svého ale i svých blízkých. 

 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 

28. 2. 
2. neděle postní 

Rousínov 

Rousinovec 

 

Velešovice 

800 

930 

 

1100 

mše sv. za nemocné na COVID z naší farnosti a okolí  

mše sv. za živou a + rodinu Leznarovou, Bencovu a 

Matouškovu 

mše sv. za Boženu Koudelkovu, manžela a živou a 

zemřelou rodinu a duše v očistci 

Pondělí 

1. 3. 
   

 

Úterý 

2. 3 
Sv. Anděla od    

 

Středa 

3. 3. 
 Velešovice 1800 

mše sv. za Františku Švejnohovu, oboje rodiče a 

ochranu pro živou rodinu 

Čtvrtek 

4. 3. 
Sv. Kazimír  Rousínov 1800 mše sv.  za farníky 

Pátek 

5. 3. 
   

 

Sobota 

6. 3. 
 Habrovany 1800 mše sv.  

Neděle 

7. 3. 
3. neděle postní  

Rousínov 

Rousinovec 

Velešovice 

800 

930 

1100 

mše sv.  za potřebné Boží milostí pro naše rodiny 

mše sv. za Bedřicha Břouška a + rodinu  

mše sv. za Irenku Kordiovskou 

mailto:rousinov@dieceze.cz

