
Přehled bohoslužeb a ohlášky 7. června - 14. června 2020  
 

 

Milí farníci  

Na základě další fázi uvolňování pravidel, budou od 8 června povoleny vnitřní a venkovní akce až do 500 osob, 

což se týká i bohoslužeb. Ty bude možné slavit za dodržení pravidel. 

Prosíme Vás o dodržování hygienických předpisů a požadavků, které jsou zveřejněny na farních stránkách a v 

kostelích (rozestupy v lavicích, roušky a desinfekce).  

Nadále platí, že po dobu trvání mimořádných opatření je dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. 

1. Děkuji vám za úklid a výzdobu kostela 

2. Velešovice: ve středu po mši svaté modlitby matek za děti a v pátek v 18.00 hodin modlitby za rodiny 

3. Všechny Vaše úmysly v době pandemie byly odslouženy při bohoslužbách bez účasti lidu. 

4. Minulou neděli byla sbírka na charitativní účely. Děkuji za Vaše dary.  

5. Dnes v nedělí mše sv. hodová v Habrovanech. 

6. Příští sobotu bude mše sv. v Kr. Vážanech.  

7. Ve čtvrtek před bohoslužbou od 1700 bude příležitost k adoraci Pana Ježíše v eucharistii. 

8. Příští neděli od 15 hod na Svornosti bude farní odpoledne – oslava narozenin o. Ondřeje. Jste zváni.  

Přeji Vám všem, také dětem i naším mladým a celým rodinám hodně zdraví a Božího požehnání.  

 

 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. 

DEN POZNÁMKA  MÍSTO ČAS ÚMYSL 

 

neděle 

7. 06. 

Slavnost 

Nejsvětější 

Trojice  
 

Rousínov 

Habrovany 

 

Velešovice 

800 

930 

 

1100 

mše sv. za + Vratislava Nohela, otce a sestru 

mše sv. hodová – poděkovaní za přijata dobrodiní a za 

požehnání občanům a farníkům 

mše sv. na poděkováni za přijata dobrodiní  

pondělí 

8. 06. 

Sv. Medard   Pondělí není úřední den 

Úterý 

9. 06 

Sv. Efrém     

Středa 

10. 06. 

Sv. Maxim Velešovice 1800 mše sv. za Pavlu Krejčířovu, duše v očistci a celý rod 

čtvrtek 

11. 06. 

Slavnost Těla a krve 

Páně  
Rousínov 

 

1800 mše sv.  

Pátek 

12. 06. 

 Rousinovec 

 

1800 mše sv. za farníky 

Sobota 

13. 06. 

Sv. Antonín z Padovy Kr. Vázány  1800 mše sv.  

 

Neděle 

14. 06. 

11. neděle 

mezidobí 

Rousínov 

Rousínovec 

Velešovice 

800 

930 

1100 

mše sv. za + rodiče a živou rodinu  

mše sv. za Vladimíra a Zdenu Leznarovi  

mše sv. za Miroslava a Anežku Novotný a živou a + 

rodinu 

mailto:rousinov@dieceze.cz

