
FARNÍ INFORMACE „NEBOJTE SE“ XII. 
 
Milí přátelé z našich farností, 
 
Květnou nedělí vstoupíme i letos navzdory všem obtížím a překážkám do Svatého 
týdne, kdy znovu prožijeme vrchol Ježíšova vykupitelského tajemství. Pevně věříme, že 
i letošní „alternativní“ slavení bude příležitostí k tomu, abychom znovu udělali 
zkušenost toho podstatného: Boží bezpodmínečné lásky ke každému z nás a nového 
života, na který jsme byli skrze Ježíšovy velikonoční události jako synové a dcery, a tedy 
jako jedna rodina, jedno Tělo naroubováni.  
 
 
K tomu, abychom každý den Velikonočního tridua spolu s Květnou nedělí prožili s tím 
patřičným důrazem na daný aspekt Ježíšova umučení a zmrtvýchvstání, a také 
k tomu, aby naše slavení bylo i přes fyzickou vzdálenost slavením společným, vám 
chceme nabídnout několik pomůcek: 
 
- na Květnou neděli, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Velikonoční vigilii a nedělní slavnost 
Zmrtvýchvstání pro vás připravujeme schéma možné domácí liturgie, kterou jsme 
nazvali „VELIKONOCE V OBÝVÁKU“. Liturgie bude sestavena tak, aby ji mohli slavit 
jak ti, kteří jsou doma sami, tak i rodiny.   
Dokument s přesně popsaným postupem vám budeme posílat spolu s Farními 
informacemi nebo ho najdete také na našich stránkách www.media.oblati.cz pod 
záložkou „VELIKONOCE V OBÝVÁKU“ nebo na farních webovkách či facebookovém 
profilu. Na stránkách www.media.oblati.cz najdete také podcasty, tedy namluvené 
slovo, které bude vždy uvedením do konkrétní slavnosti.  
Úvodní slovo by si v ideálním případě bylo dobré vyslechnout ještě před slavením 
domácí liturgie. Vedle našich návrhů můžete samozřejmě použít i mnoho jiných, 
které lze najít buď na internetu nebo třeba i v Katolickém týdeníku. Chceme vás ale 
hlavně povzbudit k tomu, abyste slavení letošních Velikonoc neomezili pouze na 
sledování liturgie v televizi! Skrze osobní a sdílenou modlitbu se Ježíšovu tajemství 
jistě otevíráme mnohem víc než pasivním sledováním televizních přenosů. 
 
- jménem našich farností bychom letos chtěli také udělat velikonoční radost co 
nejvíce lidem žijícím na našem území (praktikujícím i nepraktikujícím) a zároveň tak 
využít současné situace k probuzení vědomí o křesťanských Velikonocích a o tom, že 
se ani teď nemusíme bát. Proto vznikl nápad „VĚTVIČKA PRO KAŽDÉHO“. Oslovili 
jsme některé z vás, aby nám s uskutečněním tohoto nápadu pomohli. Jde jednoduše 
o to, aby se během neděle Zmrtvýchvstání dostala k co nejvíce lidem z našich obcí 
požehnaná ratolest s velikonočním přáním a povzbuzením. Větvičky se budou 
samozřejmě rozdávat „bezkontaktně“, tzn. nebudeme ani zvonit na zvonky ani 
klepat na dveře, ale větvičky jednoduše strkat do plotu, za plot, do schránky… 
Pokud se na vás někdo z našich styčných důstojníků obrátí s žádostí o pomoc, 
prosíme, abyste odpověděli v naprosté svobodě!  
 
- Děkujeme opět všem, kteří jste se zapojili do našich dvou farních soutěží: FOTÍ CELÁ 
FARNOST a NAKAŽLIVÝ KVÍZ. Fotografie pravidelně uveřejňujeme na farním 

http://www.media.oblati.cz/
http://www.media.oblati.cz/


facebookovém profilu. I dnes vás chceme povzbudit k jednoduchému sdílení fotky, 
popř. kresby od vašich dětí nebo vnoučat: 
 

1) FOTÍ CELÁ FARNOST! 

Prosíme, pošlete nám jakoukoli elektronickou cestou (mail, WhatsApp, Messenger, 

Instagram…) jednu fotku, tentokrát na téma: 

 

téma III.: Co nejde dělat s rouškou… 
 

2) NAKAŽLIVÝ KVÍZ 

Dnešní otázka určená dětem všeho věku, na kterou opět očekáváme odpověď 

v podobě OBRÁZKU, KRESBY… (zaslaných opět elektronicky), zní:  

 

otázka III.: Jak vypadá co nejpestřejší akvárium? 
 
 
- a ještě znovu připojujeme pár slov o svátosti smíření: „V diecézi plzeňské (…) 
stanovuji, aby kněží požádali věřící o odložení svátosti smíření na dobu po ukončení 
restriktivních opatření a vyzvali je nyní v rámci přípravy na slavení Velikonoc ke 
vzbuzení dokonalé lítosti, jak je stanoveno výše.“  
 

Uvědomujeme si, že pro mnohé z vás toto opatření bude pravděpodobně velice 
těžké a bolestné. Všichni jsme zvyklí si před Velikonocemi „udělat pořádek“. Ale 
vnímáme, že toto rozhodnutí je v dané situaci jediné správné. Prioritou každého z nás 
je v těchto dnech ochrana nejvíce zranitelných lidí. Jak říká otec biskup Tomáš, drama 
kolem pana biskupa Herbsta je pro nás mementem.  
 

Chceme vás ale požádat, abyste se i v tomto rozhodnutí pokusili najít příležitost 
k novému a hlubokému setkání s Otcovým bezpodmínečným milosrdenstvím. 
Prosíme vás, abyste si v předvelikonočním čase spolu s námi udělali chvíli na 
modlitbu a prosbu o odpuštění. 
  

Můžete si třeba zapálit svíčku, vzít do ruky Písmo, otevřít si Lukášovu 15. kapitolu, 
přečíst si nahlas jedno ze tří podobenství o Božím milosrdenství a s vědomím Otcovy 
láskyplné přítomnosti před ním své hříchy a svá opomenutí vyznat. Vlastními slovy 
poproste o dar lítosti a požádejte Otce o odpuštění. Bůh není ve svém odpuštění a 
milosrdenství limitován svátostí smíření. Buďte si jistí jeho láskou i darem odpuštění. 
 

A jako přípravu velmi doporučujeme jednominutové video se stručným, 
jednoduchým, ale velmi hlubokým „návodem“ papeže Františka: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=6FtA_Y2dSFM&feature=em
b_logo 
 

A proč nevyužít této situace a svou přípravu k prosbě o odpuštění „nevylepšit“? 
Znám rodinu, kde se před každou svátostí smíření každý člen ptá ostatních, co by 
z jejich pohledu měl před Pánem vyznat. Síla… Ale třeba právě teď je doba příhodná… 
 
Velké díky a pokojný vstup do Svatého týdne! 
 
Vaši misionáři obláti 
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