
Přehled bohoslužeb a ohlášky                19. - 26. dubna 2020 
 

 

Milí farníci  

v rámci rozvolňování vládních opatření byla Vládou ČR povolena účast 15 lidí na bohoslužbách. Od neděle 

tedy budou slouženy veřejné bohoslužby. 

 Prosím o dodržení následujících pravidel:  

 

PROSÍM VÁS O VZÁJEMNOU SCHOVÍVAVOST, TRPĚLIVOST A RESPEKTOVÁNÍ NAŘÍZENÍ. 

 

ÚČAST NA BOHOSLUŽBĚ BUDOU MÍT PŘEDNOSTNĚ TI FARNÍCI, KTEŘÍ MAJÍ NAPSÁN 

ÚMYSL (viz ohlášky) 

 

Přítomno bude 15 osob (včetně kněze, kostelníka a varhaníka), zatím bez účasti ministrantů.  

V kostele prosím dodržujte minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v 

rámci jedné rodiny) 

Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce – veškerou desinfekci si vezměte s sebou! 

Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie; 

Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou; 

Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor; 

Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnosti. 

 

 Přeji Vám všem, také dětem i naším mladým a celým rodinám hodně zdraví a Božího požehnání moc Vás 

prosím o trpělivost v této nelehké době. Možná se Vám bude zdát opatření nespravedlivé prosím, respektujte se 

navzájem. V příštím týdnu budou další bohoslužby, vystřídejte se na nich a ponechejte tak volné místo i druhým. 

V příštím týdnu také bude možnost jít ke svatému přijímání a ke zpovědi.   

       Žehná a modlí se s 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. Volejte jen vyřídit naléhavou věc. 

DEN POZNÁMKA  MÍSTO ČAS ÚMYSL 

neděle 

19. 04. 

2. Neděle 

velikonoční 
Božího milosrdenství  

mše bez účasti 

lidu 

 mše sv. za Vojtěcha a Marii Kousalovu a rodinu 

pondělí 

20. 04. 

 mše bez účasti 

lidu 

 mše sv. za Vladimíra Ressa a živou a + rodinu 

úterý 

21. 04 

 mše bez účasti 

lidu 

 mše sv. na úmysl dárce 

středa 

22. 04. 

 mše bez účasti 

lidu 
 mše sv. na úmysl dárce 

čtvrtek 

23. 04. 

Sv. Vojtěcha  mše bez účasti 

lidu  

 mše sv. za + Martu Neubauerovu, rodiče a bratra  

Pátek 

24. 04. 

Sv. Jiří  mše bez účasti 

lidu 
 mše sv. za farníky 

Sobota 

25. 04. 

Sv. Marka  mše bez účasti 

lidu 

 mše sv. za rodinu Zouharovu 

 

Neděle 

26. 04. 

 

3. Neděle 

velikonoční 

Rousínov 

 

Rousínovec 

Velešovice 

800 

 

930 

1100 

mše sv. za Františka Gabhelika manželku, dcery a 

duše v očistci 

mše sv. za Vojtěcha Kousala  

mše sv. na úmysl dárce  

mailto:rousinov@dieceze.cz

