
Přehled bohoslužeb a ohlášky  1. – 8. listopadu 2020 
 

Milí farníci  

S platností od čtvrtka 20 října 2020 je na území ČR vyhlášen omezený pohyb obyvatelstva, proto budou mše svaté slouženy bez 

účasti lidu. Dle vládního nařízení jsou jisté možnosti setkání ale i tak buďte obezřetní a tolerantní vůči ostatním. Život je Božím 

darem, s kterým bychom neměli hazardovat. 

1. Děkuji vám za úklid a výzdobu kostela 

2.  V zákristii si můžete zakoupit kalendáře na rok 2021 

3.  Od 25. 10. (mimořádně o týden dřív) můžete získat odpustky pro zemřelé. Podmínky: 1. Přijetí svátosti 

smíření 2. Přijetí svatého přijímání 3. Modlitba za Svatého Otce 4. Dobrý skutek pro zemřelé: návštěva 

hřbitova s modlitbou. V probíhajícím roce budou plnomocné odpustky přivlastnitelné věrným zemřelým 

vzhledem k pandemii nemoci covid-19 prodlouženy na celý měsíc listopad; mění se podmínky a zbožné skutky, 

aby byl křesťanský lid v bezpečí. Podrobnosti na nástěnce a na stránkách farnosti.  

4. Přistoupit ke svátosti přijímání bude možné v Rousínově dnes v neděli 1.11.2020 od 1500 do 1530 a také v neděli 

8.11. ve stejný čas. Vstup po jednom 

5. Děkují všem za modlitbu sv. růžencem v měsíci říjnu. Po dobu trvaní nouzového stavu v ČR v naši farnosti se 

můžete zapojit k modlitbě desátku růžence v každý den vždy ve 2100, abychom lepe zvládali čas pandemie. 

6. Velešovice: Přistoupit ke svátosti přijímání bude možné v kostele sv. Barbory v neděli 1. 11. od 1030 – 1100, a 

také v neděli 8. 11. ve stejný čas. Vstup po jednom. 

7. Svátost smíření je potřeba domluvit telefonicky na farním telefoniím čísle. 

8. Máme dušičkový čas nezapomeňte ve svých modlitbách na své drahé zesnulé. Protože nebude veřejná 

dušičková pobožnost – navštívím a udělám požehnáni na jednotlivých hřbitovech.  

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 

1. 11. 
Slavnost Všech 

svatých 

(bez účasti lidu) 

Rousínov 

 

1500 - 1530 

mše sv. za rodiče Vlachovy, živou + rodinu 

Příležitost přijetí svátosti přijímání – vstup po jednom 

Pondělí 

2. 11. 

Vzpomínka na všechny 
věrné zemřelé 

  mše sv. za naše blízké zemřelé a všechny zemřelé  

Úterý 

3. 11 

Sv. Martina de Porres (bez účasti lidu) 

 

 mše sv. za zemřelého Františka Podhorného 

Středa 

4. 11. 

Sv. Karla 
Boromejského 

(bez účasti lidu) 

 

 mše sv. za Karla Kalába a živou a zemřelou rodinu 

Čtvrtek 

5. 11. 

 (bez účasti lidu) 

 

 mše sv. za rodinu Pilovu 

Pátek 

6. 11. 

 (bez účasti lidu) 

 

 mše sv. za farníky  

Sobota 

7. 11. 

 (bez účasti lidu) 

 

 mše sv. za živou a zemřelou rodinu Skřivánkovu a 

Šprtovu 

Neděle 

8. 11. 

32. neděle 

mezidobí 

(bez účasti lidu) 

Velešovice 

Rousínov 

 

 

1030-1100 

1500-1530 

mše sv. za rodiče Levíčkovi 

Příležitost přijetí svátosti přijímání – vstup po jednom 

Příležitost přijetí svátosti přijímání – vstup po jednom 

mailto:rousinov@dieceze.cz

