
www.farnostplasy.cz www.farnostmanetin.cz www.media.oblati.cz 

SPOLEČNÁ FARNÍ MODLITBA 
 

 

SPOLEČNÝ FARNÍ RŮŽENEC  

Každý čtvrtek v 20:00 se modlíme slavný růženec na úmysl zastavení 

pandemie a ochrany našeho společenství a našich blízkých před vším zlem a 

každý den v poledne modlitbu Raduj se, Královno nebeská na tentýž úmysl.  
 

ŽIVÝ RŮŽENEC 

Jak dobře víte, ve společenství Živého růžence se každý den modlíme za 

aktuální potřeby a úmysly nám nejbližších lidí. Pokud byste chtěli svůj 

naléhavý úmysl do modlitby Živého růžence svěřit, prosím, napište ho Martině 

Matuškové na mail: martina.matuskova@margil.cz 
 

PLASY A MANĚTÍN SPOLU ČTOU PÍSMO! 

V době velikonoční se jako farnost pouštíme do četby Skutků apoštolů. 

Nejlepší variantou je hlasitá četba, když se rodina nebo přátelé sejdou kolem 

stolu, např. k večeři. Jde o četbu, ale také o sdílení. Stačí, když každý po 

přečteném úryvku třeba jen zopakuje slova nebo verše, které se ho dotkly, 

popř. vysvětlí proč. Číst a modlit se nad textem můžeme ale samozřejmě i 

sami. Program si rozvrhněte tak, abychom se v každém týdnu modlili nad 

následujícími kapitolami: 
 

13. 4. – 19. 4. 1. – 5. kap.   20. 4. – 26. 4. 6. – 10. kap. 

27. 4. – 3. 5. 11. – 15. kap.  4. 5. – 10. 5. 16. – 20. kap. 
 

V KARANTÉNĚ JSME SPOLU 

Sdílejme naše životy skrze web: www.media.oblati.cz 
 

FARNÍ PŘÍMLUVA ZA DÉŠŤ 

„Křečovská písnička“ nebo tato modlitba:  
 

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. 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. 
 

PRO ČERSTVÉ INFORMACE SLEDUJTE, PROSÍM,  

WEB FARNOSTPLASY.CZ A FARNOSTMANETIN.CZ  

NEBO FB PROFIL FARNOSTÍ.  
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