
FARNÍ INFORMACE „NEBOJTE SE“ XIV. 
 
 
Milí přátelé z našich farností, 
 
dnešním večerem vstupujeme do Velikonočního Tridua. Myslím, že jsme nikdy ještě 
neprožili takové Velikonoce, jako budou ty letošní. Pro každého z nás je to velikánská 
příležitost a výzva. Jistá je jedna věc: vzkříšený Ježíš se s námi chce letos setkat úplně 
nově a hlouběji než kdy jindy. A naše společenství, naše communio (rozhodl jsem se 
totiž, že právě letos o Velikonocích začnu toto slovo, pro nějž v češtině nemáme 
odpovídající výraz, „natvrdo“ používat na znamení toho, že teď zakoušíme, jak moc je 
tento pojem, který v sobě zahrnuje společenství, jednotu, sdílení, shromáždění, 
spoluúčast…, pro nás, křesťany, klíčový) v této jeho touze hraje tu nejdůležitější roli. 
Vzkříšený Ježíš není nikdy zkušeností individualistickou. Setkání s ním vyvolává běh za 
ostatními. Vždycky. A tak i farní informace, které právě čtete, mají být nástrojem našeho 
communia.   
 
 
- i tentokrát vám v příloze posíláme další schémata naší společné domácí liturgie, 
kterou jsme nazvali „VELIKONOCE V OBÝVÁKU“. Jde o Velikonoční vigilii a Neděli 
Vzkříšení. Texty ale najdete také na našich stránkách www.media.oblati.cz pod 
záložkou „VELIKONOCE V OBÝVÁKU“ nebo na farních webovkách.  
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 . 
 
- Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví nás také vyzývají k tomu, 
abychom o velikonoční noci, tedy na Bílou sobotu 11. dubna 2020 po setmění, 
rozsvítili za oknem svíčku nebo jiné světlo na znamení života a naděje. 
 
- Děkujeme vám zároveň za vaše sdílení, nápady a podněty. Máme tu jeden další a 
opravdu velmi důležitý. Víme, že modliteb a liturgií je teď spousta, ale zároveň je 
jasné, že každý se zapojí do všeho tak, jak může a jak mu také Duch svatý dá. Proto 
vám teď navrhujeme ještě Farní přímluvu za déšť. Ze Štichovic přišel návrh zpívat na 
tento úmysl písničku, která se zpívá v Křečově:  
 

„Svatá Maria, přispěj nám,  
hojný deštíček vypros nám,  

svlaž zemi vyprahlou, velice žíznivou,  
/:tys naše Matička milostivá, vypros nám hojný déšť, ó Maria.:/“ 

 

My pak pro ty, kteří písničku neznají nebo nejsou zpěváci, navrhujeme modlitbu, 
kterou se modlila na tento úmysl celá diecéze: 
 

Bože, náš Otče, Ty jsi stvořil nebe i zemi  
a celému stvoření neustále projevuješ svou štědrost.  

Vyznáváme, že jsi Bůh mocný, který slyší naše modlitby  
a určuje běh přírody i dějin.  

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


Už od křtu, ve kterém jsi nám skrze svého Syna daroval nový život,  
jsi vláhou našeho života a jen v Tobě rosteme a prospíváme.  
V tento čas sucha, který nás sužuje, Tě prosíme o dar deště,  

který teď tolik potřebujeme.  
Dej ať je tato nouze pro nás příležitostí k většímu přimknutí se k Tobě,  

dárci všeho dobrého a větší solidaritě mezi lidmi. Amen. 
 

Bylo by dobré modlit se denně třeba spolu s Anděl Páně nebo jinou pravidelnou 
modlitbou, abychom na modlitbu nezapomněli. Moc díky! 
 
- Upozorňujeme vás také znovu 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 
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. 
 
Díky a požehnané Velikonoční Triduum! 
 
Vaši misionáři obláti 

https://www.youtube.com/channel/UCNQxLI_wh8610KiNVafyM6A
https://www.facebook.com/bip.cz/

