Přehled bohoslužeb a ohlášky
DEN
Neděle
7. 2.

POZNÁMKA
5. neděle
mezidobí

7.únor–14. února 2021

MÍSTO

ČAS

Rousínov

800
30

Rousinovec
Velešovice

9
1100

ÚMYSL
mše sv. za Marii Popelkovu, živou a + rodinu
mše sv. za Vladimíra Sedlmajera a dvoje rodiče
mše sv. za rodinu Šmerdovu a Soukupovu

Pondělí
8. 2.
Úterý
9. 2

mše sv. za Jiřího Stojana, živou a zemřelou rodinu a

Středa
10. 2.

Sv. Scholastiky

Velešovice

1800

Čtvrtek
11. 2.

Panny Marie Lurdské

Rousínov

1800

mše sv. na úmysl dárce

Rousínov

1800

mše sv. za farníky (děti na I sv. přijímáni)

Rousínov

800

mše sv. za živou a + rodinu Nedorostkovou a

Pátek
12. 2.
Sobota
13. 2.
Neděle
14. 2.

duše v očistci

Sobotní památka
Panny Marie

6. neděle
mezidobí

30

Rousinovec

9

Velešovice

1100

Hrabovskou
mše sv. za Josefu Hůlkovou, živou a + rodinu
mše sv. za Boženu a Cyrila Říhovi, živou a zemřelou
rodinu a duše v očistci

Milí farníci
Na základě usnesení Vlády ČR se může 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. Ve čtvrtek se modlíme za nemocné.
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 lépe zvládali čas pandemie.
4. V neděli po bohoslužbě (délka cca 45 min) můžete ke přijímaní. V týdnu taky můžete ke přijímáni (cca30min).
5. Děkuji vám všem za to, že místo nedělní sbírky přispíváte na účty našich farností.
6. Mše sv. pro rodiče a děti na První sv. přijímáni bude v pátek 12. února v 18
srdečně zváni.

00

v kostele na náměstí. Jste

7. Habrovany: Příští bohoslužba bude 20.02.2021 v sobotu v 1800.
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.

