
Přehled bohoslužeb a ohlášky                12. - 19. dubna 2020 
 

 

Ó noci, která jsi jasnější než den! 

Ó noci, která jsi světlejší než slunce! 

Ó noci, která jsi bělejší než sníh, 

která záříš víc než naše pochodně 

a jsi lahodnější než ráj! 

Ó noci, která neznáš temnotu, 

vzdaluješ od nás spánek 

a dáváš nám bdít spolu s anděly. 

Ó noci, postrachu démonů, 

Veliká noci, kterou jsme celý rok očekávali! 

Svatební noci církve, 

která dáváš život novým pokřtěným 

a zneškodňuješ zaskočeného démona. 

Ó noci, ve které věčný Dědic uvádí 

své spoludědice do věčnosti. 

(Asterios Amasejský, Inni a Cristo nel primo millennio della Chiesa, Řím 1981, 93). 

 

Pane, daruj nám radost.  

Ať tvoje vzkříšení prosvítí naše dny.  

Ať nezapomeneme, že jdeš s námi po cestě, že se nás ptáš, co se s námi děje, že slyšíš naše odpovědi.  

Zůstaň s námi i tehdy, když se bude stmívat.  

Požehnané a radostné Velikonoce ! 

 

Milí moji  

neustále Vám a vyprošuji mnoho sil a trpělivosti v této stále závažné situaci. Buďte chápaví, zůstávejte doma a 

zbytečně se nezdržujte venku, riziko nákazy je neustále velké. Používejte roušky a dbejte všech nařízení. Sledujte 

prosím bohoslužby v televizi a rádio.  

 

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 

12. 04. 

Slavnost 

Zmrtvýchvstání 

Páně  

mše bez účasti 

lidu 

 mše sv. za Jiřinu Kordiovskou  

pondělí 

13. 04. 

Pondělí velikonoční mše bez účasti 

lidu 

 mše sv. za Františka Fiantu 

úterý 

14. 04 

Úterý velikonoční mše bez účasti 

lidu 

 mše sv. za rodiče a manžela 

středa 

15. 04. 

Středa velikonoční mše bez účasti 

lidu 
 mše sv. za Jiřího a Jiřinu Soukupovu a dvoje rodiče 

čtvrtek 

16. 04. 

Čtvrtek velikonoční mše bez účasti 

lidu  

 mše sv. na úmysl dárce  

pátek 

17. 04. 

Pátek velikonoční 

 
mše bez účasti 

lidu 
 mše sv. za farníky 

sobota 

18. 04. 

Sobota velikonoční mše bez účasti 

lidu 
 mše sv. za živou a + rodinu Nedorostkovu a 

Hrabovskou 

neděle 

19. 04. 

2. Neděle 

velikonoční 

Milosrdenství  

mše bez účasti 

lidu 

 mše sv. za Vojtěcha a Marii Kousalovu a rodinu 
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