
Přehled bohoslužeb a ohlášky  24. – 31. ledna 2021 
 

 

Milí farníci  

Na základě usnesení Vlády ČR od 27. 12. 2020 může se na bohoslužbě účastnit 10% celkového počtu míst na sezení. 

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 za úklid a výzdobu kostela. 

2.  Dnes je sbírka na biblický apoštolát. Děkuji za Vaše dary.  

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

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

4. V neděli po bohoslužbě (délka cca 45 min) můžete k přijímání. V týdnu taky můžete k přijímání (cca30min). 

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

6. Konči Týden modliteb za jednotu křesťanů, děkují všem, kteří se zapojili, uskutečnit Ježíšova slova, aby 

všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. (Jan 17,21) 

7. Každý rok se vydáváme na pěší pouť do Křtin. Letošní situace nám společnou cestu nedovolí, sejdeme se na 

mši svaté ve Křtinách v sobotu 30. 1. 2021 v 13 hod. Počet účastníku na bohoslužbě max 25, REGISTRACE 

NUTNÁ! Registrujte se prosím u paní katechetky E. Modlitbové. 

8. Habrovany: Příští bohoslužba bude 20. 02. 2021 v sobotu v 18 00. 

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 

24. 1. 
3. neděle 

mezidobí  

Rousínov 

Rousinovec 

 

Velešovice 

800 

930 

 

1100 

mše sv. za + Oldřicha a Marii Vybíralovy 

mše sv. za Zdenku a Bohuslava Markovi, za živou + 

rodinu 

mše sv. za Boží požehnání a potřebné milosti pro 

babičku Ludmilu 

Pondělí 

25. 1. 
Svátek Obraceni sv. 

Pavla 

   

Úterý 

26. 1 

Památka sv. Timoteje a 

Tita 
   

Středa 

27. 1. 
 Velešovice 1800 mše sv. za živou a + rodinu Váhalovu a duše v očistci 

Čtvrtek 

28. 1. 
Sv. Tomáš Akvinský Rousínov 1800 mše sv. na poděkování za přijata dobrodiní  

Pátek 

29. 1. 

    

Sobota 

30. 1. 

Sobotní památka 
Panny Marie 

Křtiny  1300 mše sv. za farníky 

 

 

Neděle 

31. 1. 

 

 

4. neděle 

mezidobí  

Rousínov 

Rousinovec 

 

Velešovice 

800 

930 

 

1100 

mše sv.  

mše sv. za Antonína a Marii Levičkovi, syna a dceru a + 

rodiny 

mše sv. za rodinu Láníčkovu, duše v očistci a celý rod s 

prosbou o Boží požehnání 

mailto:rousinov@dieceze.cz

