
FARNÍ INFORMACE „NEBOJTE SE“ IX. 
 
 
Milí přátelé z našich farností, 
 
i dnes vás, ale i sebe navzájem, chceme povzbudit k tomu, abychom si na současnou 
situaci příliš nezvykali, abychom i po prvních dnech „náporu“, kdy bylo celkem 
přirozené sdílet nové informace, své pocity, obavy, ale i malé radosti, neochabli a 
abychom neztráceli pozornost vůči sobě navzájem. I nadále si volejme, pišme, sdílejme, 
společně – i když na dálku – se modleme... Díky za každé sdílené slovo!  
 
 
Čeká nás třetí karanténní víkend: 
 
- zítra, v pátek 27. března, nezapomeňme v 18:00 na společnou modlitbu s papežem 
Františkem. Po bohoslužbě Slova bude následovat mimořádné papežské požehnání 
Urbi et Orbi. Událost můžete poslouchat na rádiu Proglas nebo se na ni podívat na 
programu ČT 2 nebo na televizi Noe. 
 

- také zítra prožijeme v plzeňské diecézi postní den, „který nás posílí na naší duchovní 
cestě neznámou krajinou dnešních dnů,“ jak ve svém pastýřském listě napsal otec 
biskup Tomáš. K této výzvě se, prosím, každý připojme podle svých možností a 
v závislosti na věku, zdravotním stavu a zaměstnání.   
 

- pokračujeme ve společné modlitbě slavného růžence na úmysl našich farností a 
ochrany před vším zlem (už dnes večer v 20:00) a každý den se na tentýž úmysl 
spojujeme v poledne modlitbou Anděl Páně. Nezapomeňme tento týden ani na 
četbu Prvního Janova listu. 
 

- zvláštní pozdravy vám všem vyřizujeme od našich scholastiků Oty a Pavla, našeho 
novice Marija, který, jak se zdá, složí v Německu 19. dubna své první řeholní sliby bez 
účasti svých blízkých… a od o. Karla Mece. Jeho aktuální zprávy o nepříliš nadějné 
situaci v Zimbabwe si můžete přečíst na adrese: https://oblati.cz/newsreader/jsme-
v-tom-spolu-cim-dal-vic.html 
 

- v naší Infekční čítárně si můžete poslechnout nové příspěvky načítaných kapitol 

z vašich oblíbených knih! Zvlášť chceme upozornit na tři nově namluvené úžasné 

pohádky (https://www.media.oblati.cz/infekcni-citarna/)! 

 

A POZOR!!! VYHLAŠUJEME DVĚ NOVÉ SOUTĚŽE!!! 
 

1) NAKAŽLIVÝ KVÍZ 

Farní informace budou ode dneška vždy obsahovat jednu otázku určenou dětem 

všeho věku. Netrpělivě čekáme na vaše správné odpovědi, děti, ale pozor (!) 

v podobě obrázku! Nakreslenou odpověď zašlete, milí rodiče, elektronicky na jeden 

z našich mailů, WhatsAppů, facebooků… 
 

první otázka: Jak vypadá KORONAVIŽROUT? 
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2) FOTÍ CELÁ FARNOST! 

A aby to dospělým nebylo líto, budeme vás ve farních informacích pravidelně žádat 

o zaslání jedné fotografie na jedno konkrétní téma. Fotografie, prosím, posílejte 

libovolnou elektronickou cestou. 
 

dnešní téma: Čím jsme se dnes doma nakazili? 
 

 

 

Moc děkujeme a… držme se! 

 

Vaši misionáři obláti 

 

 

 

 

 


