
Přehled bohoslužeb a ohlášky                        5. - 12. dubna 2020 
 

 

Pojďme a vystupme spolu na Olivovou horu, pospěšme naproti Kristu vracejícímu se dnes z Betánie a 

kráčejícímu dobrovolně vstříc svému svatému a požehnanému utrpení, aby tak dovršil tajemství naší spásy. 

Přichází tedy, dobrovolně se vydává na cestu do Jeruzaléma. Nuže, pospěšme spolu s tím, jenž chvátá k svému 

umučení, a napodobme ty, kteří mu vyšli naproti. Ne však tím, že bychom mu na cestu prostírali olivové ratolesti, 

koberce, pláště nebo palmové větve, ale tím, že my sami se mu podle svých sil prostřeme na cestu, s duchem 

zkroušeným a s upřímným srdcem i pevnou vůlí, abychom přijali přicházející Slovo, abychom do sebe pojali 

Boha, ač ho nikdy nelze obsáhnout. Vždyť ten, jenž je mírný, má radost, že se nám mohl ukázat ve své mírnosti. 

Zapadl do naší naprosté nicotnosti, aby mohl přijít a důvěrně se s námi stýkat a pro své příbuzenství s námi nás 

pozvednout a přivést opět k sobě. 

Tak tedy prostřeme Kristu na cestu sami sebe. Neprostírejme neživá roucha nebo bezduché ratolesti, 

neprostírejme větvoví; je to hmota, která po použití ztrácí svěžest a potěší oči jen na několik hodin. Ale oděni 

jeho milostí neboli jím samým – neboť "vy všichni, pokřtění v Krista, oblékli jste se v Krista" (Gal 3,27) - my 

sami se prostřeme jako roucha a položme se mu k nohám (Ondřej Krétský, Promluva 9 o palmových ratolestech: 

PG 97,990-994). 

 

Moji drazí!  

Přeji Vám a vyprošuji mnoho sil a trpělivosti. Buďte chápaví, zůstávejte doma a zbytečně se nezdržujte venku, riziko 

nákazy je neustále velké. Používejte roušky a dbejte všech nařízení. 

Nyní je již jisté, že velikonoční obřady nebudou jako vždy v kostele za účasti farního společenství.  

Sledujte prosím bohoslužby v televizi a rádio. Obzvlášť doporučuji přímý přenos bohoslužeb s papežem Františkem 

z Vatikánu. Ve stejnou dobu budu obřady i u nás.  

Na Velký Patek a Bílou sobotu bude otevřena předsíň kostela k osobní modlitbě a to od 900 – 1600. (Rousínov sv. Maří 

Magdalena, Velešovice a Kr. Vážany) 

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

svátky, a doufám, že se brzy už konečně sejdeme na modlitbu v našich kostelích. Na internetu je také uveřejněn můj 

velikonoční vzkaz a pozdrav… Prosím předejte ho i těm, kteří nemají možnost si jej na stránkách přečíst (hlavně 

starším generacím). Přijměte tento vzkaz jako takové letmé setkání… Nestále myslím také na všechny nemocné a 

také na ty, kteří se o ně starají. Věřím tomu, že naše modlitba bude vyslyšena. 

Žehná a modlí 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 

5. 04. 

6. neděle postní 

Květná neděle  

mše bez účasti 

lidu 

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

rodinu 

pondělí 

6. 04. 

Svatý týden mše bez účasti 

lidu 

 mše sv. za požehnání pro děti a vnoučata  

úterý 

7. 04 

Svatý týden mše bez účasti 

lidu 

 mše sv. za Boží ochranu a Panny Marie  

středa 

8. 04. 

Svatý týden mše bez účasti 

lidu 
 mše sv. na úmysl dárce 

čtvrtek 

9. 04. 

Zelený čtvrtek  mše bez účasti 

lidu  

 mše sv. za kněží, kteří sloužili v našem společenství  

pátek 

10. 04. 

Velký pátek Obřady bez 

účasti lidu 
  

sobota 

11. 04. 

Bílá sobota mše bez účasti 

lidu 
 mše sv. za farníky 

neděle 

12. 04. 

Slavnost 

Zmrtvýchvstání 

Páně 

mše bez účasti 

lidu 

 mše sv. za Jiřinu Kordiovskou 
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