
Přehled bohoslužeb a ohlášky 28. března - 4. dubna 2021 
 

Milí farníci  

Na základě usnesení Vlády ČR od 1. března 2021 se může na bohoslužbě účastnit 10 % celkového počtu míst na 

sezení.  Život je Božím darem, s kterým bychom neměli hazardovat. 

1. Děkuji za úklid a výzdobu kostela. 

2. Kr. Vážany: Pobožnost křížové cesty dnes v neděli v 1500.  

3. Habrovany: Pobožnost křížové cesty dnes v neděli v 1500. 

4. Velešovice: Pobožnost křížové cesty a příležitost ke sv. zpovědi ve středu v 1730. 

5. Rousínov: Pobožnost křížové cesty dnes v neděli 1500. Do kostela zveme také děti, které navštěvují nedělní 

katecheze. Zve katechetka Eva Modlitbová. 

6. Rousínov: Dnes od 1430 - 1530 bude příležitost ke sv. zpovědi. Budu zpovídat společně s P. Pavlem z Pozořic.  

7.  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. 

8. V neděli po bohoslužbě (délka cca 45 min) můžete ke přijímaní. V týdnu taky můžete ke přijímáni (cca30min). 

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

10.  Habrovany: Příští bohoslužba bude 5.04.2021 na Velikonoční pondělí. 

11.  Děkuji Vám za čtení pašijí během Svatého týdne.  

12.   Po skončení Velkopátečních obřadů bude otevřen kostel u sv. Václava do 18 hod k osobní modlitbě, v sobotu 

od 13 -16 hod. 

13.  Na Velikonoční vigilii si prosím přineste své svíce, vzhledem k tomu, že místa v kostelích jsou 

omezena   prosíme účastníky vigilie, aby uvolnili v neděli místo v kostelích ostatním. 

14.  Z důvodu pandemické situace, nebudeme žehnat velikonoční pokrmy. Můžete si je požehnat doma 

v rodinách. Žehnací modlitba bude uveřejněna na internetu a ve farním zpravodaji. 

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 

28. 3. 

6. neděle postní 

Května neděle 

Pašije 

Rousínov 

Rousinovec 

Velešovice 

800 

930 

1100 

mše sv. za uzdravení Anny – prosba manžela a děti  

mše sv. za + Jarmilu Šterclovu 

mše sv. za Oldřišku a Karla Frankovi, živou a + rodinu a 

duše v očistci 

Pondělí 

29. 3. 
Svatý týden    

 

Úterý 

30. 3 
Svatý týden   

 

Středa 

31. 3. 
Svatý týden Velešovice 1800 mše sv. na úmysl dárce 

Čtvrtek 

1. 4. 
Zelený čtvrtek 

Velešovice 

Rousinovec 

1800 

1900 

mše sv. za oběti tragédií a neštěstí 

mše sv. za kněží, kteří sloužili v naší farnosti  

Pátek 

2. 4. 

Velký pátek  
den přísného postu  

Rousinovec 1500 Křížova cesta poté Velkopáteční obřady  

Sobota 

3. 4. 
Bílá sobota Rousinovec 2000 mše sv. na poděkování za přijatá dobrodiní  

Neděle 

4. 4. 

Slavnost 

Zmrtvýchvstání 

Páně  

Rousínov 

Kr. Vážany 

 

Velešovice 

800 

930 

 

1100 

mše sv. za farníky 

mše sv. za Lukáše Skřivánka, rodinu Homolovu a 

Skřivánkovu 

mše sv. za Jiřinu Kordiovskou, živou a + rodinu 

mailto:rousinov@dieceze.cz

