
Přehled bohoslužeb a ohlášky 29. březen–5. dubna 2020 
 

 

„Pán nás uprostřed bouře interpeluje a vybízí, abychom vzbudili a aktivovali solidaritu a naději, jež jsou s to 

upevnit, podpořit a dát smysl těmto hodinám, kdy se zdá, že všechno ztroskotává. Pán se probouzí, aby probudil 

a oživil naši velikonoční víru. Máme kotvu: v Jeho kříži jsme byli spaseni. Máme kormidlo: v Jeho kříži jsme 

byli vykoupeni. Máme naději: v Jeho kříži jsme znovuzrozeni a obejmutí, aby nás nic a nikdo neoddělil od Jeho 

výkupné lásky. Uprostřed izolace, v níž trpíme nedostatkem přízně a setkání, zakoušíme nedostatek mnohého, 

slyšme ještě jednou zvěst, která je naší spásou: vstal z mrtvých a žije vedle nás. Pán nás volá ze svého kříže, 

abychom opět nalezli život, který nás čeká, hleděli na ty, kteří se nás dovolávají, posílili, rozpoznali a podnítili 

milost, která v nás přebývá. Nezhášejme skomírající plamínek (Iz 42,3), který nikdy neochoří, a dejme vzplanout 

naději. 

Obejmout Jeho kříž znamená najít odvahu obejmout všechny rozpory nynější doby, vzdát se na chvíli svého 

bažení po všemohoucnosti a majetku a dát prostor kreativitě, kterou může vzbudit jedině Duch svatý. Znamená 

to najít odvahu otevřít prostory, kde všichni pocítí, že jsou povoláni, a dopustit nové podoby pohostinnosti, 

bratrství a solidarity. V Jeho kříži jsme byli spaseni, abychom přijali naději, které umožníme posilovat a 

podporovat všechna možná opatření a cesty, jež nám mohou pomoci se opatrovat a chránit. Obejmout Pána, 

abychom objali naději: to je síla víry, která osvobozuje od strachu a dává naději.“ (Úryvek z promluvy papeže 

Františka) 

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 víme, 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. 

DEN POZNÁMKA  MÍSTO ČAS ÚMYSL 

neděle 

29. 03. 

 

5. neděle postní  

 

mše bez účasti 

lidu 

 mše sv. za Milana a Antonína Brtníkovi, živou a + 

rodinu 

pondělí 

30. 03. 

 mše bez účasti 

lidu 

 mše sv. za rodinu Cvilinkovu 

úterý 

31. 03 

 mše bez účasti 

lidu 

 mše sv. za Jaroslava Šlimana živou a + rodinu 

středa 

1. 04. 

 mše bez účasti 

lidu 
 mše sv. na úmysl dárce 

čtvrtek 

2. 04. 

  mše bez účasti 

lidu 

 mše sv. za celou rodinu 

pátek 

3. 04. 

 mše bez účasti 

lidu 
 mše sv. za farníky  

sobota 

4. 04. 

 mše bez účasti 

lidu 
 mše sv. za rodinu Modlitbovu za Boží požehnáni  

neděle 

5. 04. 

6. neděle  

postní  

Květná neděle 

mše bez účasti 

lidu 

 mše sv. za Karla Musila, dvoje rodiče, živou a zemřelou 

rodinu 

mailto:rousinov@dieceze.cz

