
Přehled bohoslužeb a ohlášky 15. - 22. března 2020 
 

 

1. ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH (INTENCE): Zůstávají tak, jak byly objednány. 

 

2. Děkuji za úklid kostela. 

 

3. Ještě jsou volná místa do Medžugorje, kdo má zájem ať se přihlásí na emailu rousínov@dieceze.cz 

 

 …. situaci, kterou nyní prožíváme a která přináší dočasné odloučení od setkání s Ježíšem Kristem ve 

svátostech, přijměme i jako nabídku a výzvu. Může být například cestou k tomu, abychom si 

uvědomili, jak velkým darem jsou pro nás svátosti i ti, kteří je udělují. Prosím, přijměme tuto situaci 

jako rodina, které není lhostejné, co prožívá ten druhý. Nehledejme výhody pro sebe, nechtějme obejít 

bezpečnostní opatření či rozhodnutí. Nereptejme. Přijměme letošní výjimečnou postní dobu jako účast 

na Kristově křížové cestě, která byla nutnou součástí jeho vítězství. Připomínám i dnes, abychom se 

vrátili k domácí četbě Písma a ke společným modlitbám v rodinách, například s využitím Kancionálu.  

Prosím každého z vás, abychom se spojili každý večer ve 20.00 hodin modlitbou růžence. Ať je tato 

modlitba nesena úmyslem na zastavení pandemie koronaviru a k ochraně našich rodin. A ještě vás 

vybízím k vědomému a citelnému celodennímu postu, případně k almužně na dobrý účel, a to v úterý 

17. března. Tento den budu takto prožívat spolu s vámi. 

Milí sestry a bratři, nepropadejme panice a malomyslnosti, i v této době je milující Bůh s námi.  

Milí farníci, ještě uvádím slova našeho biskupa a prosím vás o modlitbu a všechny nemocné, zdravotníky a za ty, 

kteří se o nás v této nelehké situaci starají. Prosím Vás o trpělivost a věřím, že se tato situace  brzy zlepší a budeme 

se spolu opět setkávat v našich kostelích. Moc se na Vás těším a přeji hodně Božího požehnání. 

 

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 

15. 03. 

 

3. neděle postní  

 

mše bez účasti 

lidu 

 mše sv. za zemřelého manžela  

 

pondělí 

16. 03. 

 mše bez účasti 

lidu 

 mše sv. za Bedřicha Břouška, živou a + rodinu 

úterý 

17. 03 

 mše bez účasti 

lidu 

 mše sv. za Ludmilu a Vojtěcha Drápalovi a celý rod 

středa 

18. 03. 

 mše bez účasti 

lidu 
 mše sv. za Josefa Švejnohu, manželku, celý rod a Boží 

požehnání a ochranu pro celou rodinu 

čtvrtek 

19. 03. 

  mše bez účasti 

lidu 

 mše sv. na úmysl dárce 

pátek 

20. 03. 

 mše bez účasti 

lidu 
 mše sv. za farníky  

sobota 

21. 03. 

 mše bez účasti 

lidu 
 mše sv. za Josefu Hůlkovu, živou a+ rodinu  

neděle 

22. 03. 

4. neděle  

postní  

mše bez účasti 

lidu 

 mše sv. za Oldřišku a Karla Frankovi, živou a 

zemřelou rodinu 
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