
FARNÍ INFORMACE „NEBOJTE SE“ V. 
 

 

Milí přátelé z naších farností, 

 

dnes to bude kromě vřelých pozdravů z Plas hlavně připomenutí: 

 

- večerní společný farní růženec 

Jako farnost se dnes v 20:00 chceme společně, i když na dálku, modlit růženec za 

ochranu před nákazou a vůbec přede vším zlým. A snad ještě víc i za to, abychom 

tento "čas příhodný" nepromarnili. Po celé Itálii je dnes v 21:00 obdobný růženec 

vyhlášený biskupy a podpořený papežem Františkem. Myslím, že by bylo dobré, 

kdybychom se k němu připojili svou modlitbou i my, ať už v osm nebo v devět. Na 

tom nezáleží. Vezměme na sebe i bolest a utrpení celé Itálie. Koronavirus neizoluje, 

ale sjednocuje! 

 

papež František:  

„Beru za svou výzvu italských biskupů, kteří v této naléhavé situaci  

vybízejí k okamžiku společné modlitby po celé zemi.  

Každá rodina, každý věřící, každá řeholní komunita se dnes, ve čtvrtek 19. března, 

spojí v 21:00 v modlitbě růžencových tajemství světla.  

Já vás budu odtud také doprovázet.  

K Ježíšově rozzářené a proměněné tváři a k jeho srdci nás vede Maria, Matka Boží, 

zdraví nemocných, ke které se modlitbou růžence obracíme.  

Dnes zvlášť pod láskyplným pohledem svatého Josefa, ochránce Svaté rodiny  

a našich rodin. Prosme ho, aby zvláštním způsobem ochraňoval naši rodinu,  

naše rodiny, především nemocné a ty, kteří o ně pečují:  

lékaře, zdravotní sestry, dobrovolníky, kteří při této službě riskují vlastní život.” 

 

- pokračujeme ve farním šití roušek 

První roušky byly odevzdány Pečovatelské službě v Plasích a další už se šijou! Kdyby 

se někdo z vás, kdo byste v tyto dny měl více času, chtěl zapojit, prosím, ozvěte se o. 

Günthrovi. Díky! 

 

- Náš projekt „V karanténě jsme spolu“ se rozrostl o nový přírůstek: „Infekční 

čítárna“ Na stránkách media.oblati.cz můžete kliknout na odkaz s tímto názvem, 

jednoduše se přihlásit k službě Spotify a poslouchat úryvky z oblíbených knih 

mnohých z nás. 

 

 

- a myšlenka pro povzbuzení. Navíc obrovská a hluboká pravda: 

 

 



 

 


