
FARNÍ INFORMACE „NEBOJTE SE“ XIII. 
 
Milí přátelé z našich farností, 
 
dnes pro vás máme jen pár upozornění, nášup dvou dalších „liturgií v obýváku“, jeden 
skvělý návrh na Velkopáteční křížovou cestu v přírodě a jedno poděkování. A začneme 
právě jím: díky vám všem, kteří jste se na Květnou neděli připojili k našemu společnému 
slavení! Dokonce jste nám někteří pořídili z „akce“ i fotky a za to jsme samozřejmě rádi 
také. Každá drobnost, která vyjadřuje sílu a krásu našeho společenství, je pro nás 
ostatní velkým povzbuzením. Rozhodně nejsme sami! A nebudeme ani dál, takže… 
 
 
- i tentokrát vám v příloze posíláme další návrh, jak společně prožít Svatý týden a 
zvlášť pak vrchol našeho liturgického roku, tedy Velikonoční triduum. Tentokrát jde 
o Zelený čtvrtek a Velký pátek. Schéma naší společné domácí liturgie, kterou jsme 
nazvali „VELIKONOCE V OBÝVÁKU“, najdete také na našich stránkách 
www.media.oblati.cz pod záložkou „VELIKONOCE V OBÝVÁKU“ nebo na farních 
webovkách či facebookovém profilu.  
Pokud máte vhodné technické vybavení, vřele vám doporučujeme, abyste si před 
každou rodinnou liturgií nejprve poslechli úvodní slovo, které ji vždy zasazuje do 
kontextu a vysvětluje její průběh. Najdete ho u daného liturgického schématu opět 
na stránkách www.media.oblati.cz . 
 
- Upozorňujeme vás také na možnost připojit se k velikonočním bohoslužbám 
PAPEŽE FRANTIŠKA: 
 

Televize NOE: 
Zelený čtvrtek 9. 4. 
18.00: mše svatá na památku Večeře Páně s papežem Františkem z baziliky sv. Petra 
 

Velký pátek 10. 4. 
18.00: památka Umučení Páně s papežem Františkem z baziliky sv. Petra 
21.00: křížová cesta s papežem Františkem z náměstí sv. Petra 
 

Bílá sobota 11. 4. 
21.00: velikonoční vigilie s papežem Františkem z baziliky sv. Petra 
 

Velikonoční neděle 12. 4. 
11.00: mše svatá s papežem Františkem z náměstí sv. Petra 
 
nebo našeho BISKUPA TOMÁŠE:  
 

Zelený čtvrtek, 9. dubna od 18:00  
 

Velký pátek, 10. dubna od 15:00  
 

Vigilie Zmrtvýchvstání, 11. dubna od 21:00  
 

Boží Hod Velikonoční, 12. dubna od 10:30  
 

Přímé přenosy bohoslužeb z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plzni můžete 
sledovat na You Tube: 
https://www.youtube.com/channel/UCNQxLI_wh8610KiNVafyM6A 

http://www.media.oblati.cz/
http://www.media.oblati.cz/
https://www.youtube.com/channel/UCNQxLI_wh8610KiNVafyM6A


nebo na Facebooku: 
https://www.facebook.com/bip.cz/ 
 
Zároveň vás prosíme, aby se naše letošní velikonoční oslavy neomezily jen na 
sledování přenosů v televizi. Určitě se připojme k našemu společnému slavení 
skrze „VELIKONOCE V OBÝVÁKU“ nebo skrze jiné nabídky. 
 
- V příloze najdete také úžasného průvodce (s veškerými potřebnými údaji!) pro 
Velkopáteční křížovou cestu Hubenovským polesím. Kdo jste zdatnými turisty, jistě 

této nabídky využijte. Ale s případnými spolu-modliči se zdravíme jen nadálku!       
Díky moc Koderatům!!! 
 

- Děkujeme opět všem, kteří jste se zapojili do našich dvou farních soutěží: FOTÍ CELÁ 
FARNOST a NAKAŽLIVÝ KVÍZ. Fotografie pravidelně uveřejňujeme na farním 
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? 
 
 
Velké díky a pokojný Svatý týden! 
 
Vaši misionáři obláti 

https://www.facebook.com/bip.cz/

