Přehled bohoslužeb a ohlášky
DEN

POZNÁMKA

MÍSTO

Neděle
15. 11.

33 neděle
mezidobí

(bez účasti lidu)

Velešovice
Rousínov

Pondělí
16. 11.

Sv. Markéta Skotska

Úterý
17. 11

Sv. Alžběta Uherska

Středa
18. 11.

Posvěcení římských
bazilik sv. Petra a
Pavla

Čtvrtek
19 11.

15. – 22. listopadu 2020
ČAS

ÚMYSL
mše sv. za Bedřicha Břouška, živou a + rodinu

30

00

10 - 11
1500 - 1530

Příležitost přijetí svátosti přijímání – vstup po jednom
Příležitost přijetí svátosti přijímání – vstup po jednom

mše sv. za farníky
Velešovice

1800

mše sv. na Františka Kordiovského a za duše v očistci

Rousínov

1800

mše sv. za živou a + rodinu Hrabovskou, Pavlíkovu a
Severinovu

Pátek
20. 11.
Sobota
21. 11.

Památka Zasvěcení
PM Marie v
Jeruzalémě

Rousínov
Neděle
22. 11.

Slavnost Ježíše
Krista Krále

800
30

Rousinovec

9

Velešovice

1100

mše sv. za živou a + rodinu Hrabovskou, Pavlíkovu a
Severinovu
mše sv. za rodiče Vymazalovy, živou a + rodinu
mše sv. na úmysl dárce

Milí farníci
S platností od středy 18. listopadu 2020 budou mše svaté slouženy v počtu do 15 osob. Účast bohoslužbě budou mít
přednostně ti, kteří mají zapsán úmysl. 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. můžeme 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. Připomínám, že 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.
5. Svátost smíření je možné přijmout přede mší sv.
6. Děkuji vám všem za to, že místo nedělní sbírky přispíváte na účty našich farností.
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.
Váš P. Ondřej

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.

