Přehled bohoslužeb a ohlášky
DEN

POZNÁMKA

MÍSTO
Rousínov

neděle
3. 05.

4. Neděle
velikonoční
Dobrého pastýře

3. - 10. května 2020
ČAS
800

ÚMYSL
mše sv. za živou a + rodinu Šedou, Šlimarovu a
Křivánkovu

Kr. Vážany

9

Velešovice

1100

30

mše sv. za hodová na sv. Filipa a Jakuba za
požehnání pro občany a farníky

mše sv. za Vlastu a Vojtěcha Slavíkovi, živou a
zemřelou rodinu, duše v očistci a celý rod

pondělí
4. 05.
Úterý
5. 05
Středa
6. 05.

sv. Jana Sarkandra,
kněze a mučedníka

čtvrtek
7. 05.
Pátek
8. 05.

Panny Marie,
Prostřednice všech
milostí

Sobota
9. 05.

Neděle
10. 05.

5. Neděle
velikonoční

Velešovice

1800

mše sv. za rodinu Palečkovu, Čáslavovu a Šebelovu a
duše v očistci

Rousínov

1800

mše sv. za živou a + rodinu Přibylovu

Rousínovec

800

mše sv. za farníky

Habrovany

1800

mše sv.

Rousínov

800

mše sv. za rodiče Ševčíkovy, manželé Robešovy, Leoše
Koukala, Antonína Homolu, Romana Tůmu, živé a +

Rousínovec

9

Velešovice

1100

30

rodiny
mše sv. na úmysl dárce
mše sv. za Františka Koudelku, manželku, živou a
zemřelou rodinu

Milí farníci
v rámci rozvolňování vládních opatření byla Vládou ČR povolena účast 15 lidí na bohoslužbách a adoracích.
PROSÍME VÁS O VZÁJEMNOU SCHOVÍVAVOST, TRPĚLIVOST A RESPEKTOVÁNI TOHOTO NAŘÍZENÍ
ÚČAST NA BOHOSLUŽBĚ BUDOU MÍT PŘEDNOSTNĚ TI FARNÍCI, KTEŘÍ MAJÍ NAPSÁN ÚMYSL (viz
ohlášky)
1. Po celý měsíc květen se budeme scházet na májových pobožnostech v kostelích po mši svaté nebo v neděli v přírodě
u křížů a kapliček. Dnes, v neděli 3. 5. bude májová v Kroužku u kapličky v 15 00. Příští neděli bude ve
Velešovicích.
2. Každou květnovou neděli bude v kostele sv. Barbory ve Velešovicích v 17.00 hod. modlitba májové pobožnosti.
3 Pro farníky, kteří se z důvodů omezeného počtu osob nebudou účastnit bohoslužeb, bude možnost po ukončení
mše sv. přistoupit k přijímání.
4. 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. Vystřídejte
se na bohoslužbách během týdne a ponechejte volné místo i druhým.
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. Volejte jen vyřídit naléhavou věc.

