Přehled bohoslužeb a ohlášky

22. - 29. března 2020

DEN

POZNÁMKA

MÍSTO

neděle
22. 3.

4. neděle postní

mše bez účasti
lidu

mše sv. za manžela a rodinu Julínkovu a Pavozovu

pondělí
23. 3.

mše bez účasti
lidu

mše sv. za + Edwarda Wasowicza

úterý
24. 3

mše bez účasti
lidu

mše sv. za Danuši a Oto Hofmanovy, rodinu Nekoušovu

mše bez účasti
lidu

mše sv. za Pavlu Krejčířovu a duše v očistci

čtvrtek
26. 3.

mše bez účasti
lidu

mše sv. živé rodiny Hláváčovu, Maliňákovu,

pátek
27. 3.

mše bez účasti
lidu

mše sv. za farníky

mše bez účasti
lidu

mše sv. za Rodinu Oklešťkovu a Tomšů, živou a

mše bez účasti

mše sv. za živou a + rodinu Škrobovu

středa
25. 3.

Slavnost Zvěstování
Páně

sobota
28. 3.

Začátek letního času

neděle
29. 3.

5. neděle
postní

ČAS

ÚMYSL

a manžele Širůčkovy

Trpišovskou a zemřelé rodiče Válkovy a Hlaváčovy.

zemřelou rodinu a duše v očistci

lidu

Rád bych Vám také alespoň touto formou napsal málo slov k nedělnímu evangeliu.

Zamyšlení nad evangeliem.
Uzdravení slepého Jan 9,1-41
V tomto evangeliu, které čteme v postní době, uzdravil Ježíš slepého od narození. Uzdravil jeho zrak, ale dal mu i
světlo víry. Slepota je hrozná věc, ale v živote existuje i jiná slepota a tou je slepota srdce. Tou trpí lidé, kteří sice
mají dobré oči, a přesto nevidí kolem sebe. Vidí jen sebe a své zájmy na druhých nepozorují nic dobrého, jen jejich
chyby…
Zkusme tento týden poděkovat za dar zraku. Snažit se vidět, co kdo potřebuje a nabídnout pomoc. Právě v těch to
dnech je to velmi důležité. Buďme také trpěliví v této těžké době, snažme se být ohleduplní a citlivý k potřebám
druhých. Učme se tam vidět srdcem.
Modlitba: Pane Ježíši, děkuji ti za dar zraku. Prosím tě, ať dokážu vidět také srdcem, ať si všímám potřebných a
umím druhým pomoci.
Milí farníci,
již čtrnáct dní jsme se již v kostele neviděli, odešly mi hlasivky a zastupoval mně otec Jiří, a od pondělí zažívá každý z nás situaci,
na kterou nebyl připraven. Naše zem je v karanténě a naše cesty vedou pouze na nákupy a do zaměstnání. Toto má své výhody
ale i těžkosti. Mění se plány na různá setkání, ruší se mše, kina, divadla koncerty či dovolené, nemůžeme se navštěvovat a být
se svými přáteli a známými tak jak jsme byli zvyklý. Sice si můžeme volat, ale přímý kontakt zmizel.
Věřte, že i pro mne tento týden byl velkou změnou. Během tohoto týdne jsem odsloužil všechny mše svaté dle ohlášek, a jsem
neustále s Vámi v modlitbách a jsem tady s Vámi neustále. I já musím zůstat doma tj. na faře, a omezit kontakt s Vámi a přáteli
a už vůbec nemůžu, jak to určitě víte do Polska.
Ve čtvrtek po dlouhé nemoci zemřel můj tatínek, se kterým jsem byl poslední dny pouze v telefonickém kontaktu. Situace,
ve které jsme se ocitli (uzavřené hranice) mi nedovolila odjet, takže nemůžu být se svou maminkou. Je to pro mne velmi zvláštní
pocit. Pohřeb bude v pondělí a já tam nemohu být a pochovat svého otce. Prosím Vás a předem děkují za modlitbu vstřícnost a
děkuji všem za projevení soustrasti.
Moji drazí,
Přeji Vám a vyprošuji mnoho sil a trpělivosti. Buďte chápaví, zůstávejte doma a zbytečně se nezdržujte venku, riziko nákazy
stoupá. Používejte roušky a respirátory a dbejte všech nařízení. Nyní je již pravděpodobné, že velikonoční obřady nebudou, ale
Bůh je s námi a naše touha po jeho přítomnosti stále velká. Zachovejme si tu touhu, ať nevychladnou naše srdce, neboť skrze
něj k nám Bůh promlouvá. Věřím tomu, že naše modlitba bude vyslyšena a brzy budeme moct už normálně fungovat.
Žehná a modli se s 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.

