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3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

Svátky v týdnu:
Středa 29. 4. Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky 

církve, patronky Evropy
Pátek 1. 5. Sv. Josefa, dělníka
Sobota 2. 5. Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Neděle 3. 5. 4. neděle velikonoční  - přímý přenos

 Farní kostel je každý den otevřen k soukromé modlitbě od 8.00 – 18.00.

 Od 24.4.2020 je možné slavit veřejně bohoslužby s účastí do 15 osob.

Proto  tento  týden  budou  bohoslužby  slaveny  již  v  kostele  a  to za
účasti rodiny, která má ten den napsaný úmysl mše sv. Bohoslužby
tedy budou v úterý, středa, čtvrtek, pátek v 18.00. 

 Příští neděli bude opět možné v 10.00 sledovat přenos z našeho kostela YOU
TUBE kanálu naší  farnosti.  Spustit  si  jej  můžete  přes  stránky farnosti
zeleným tlačítkem. Více informací na stránkách farnosti.

 Jak  mohu  přispět,  když  nejsou  bohoslužby  ani  sbírky?  Svůj  dar  můžete
vhodit buď do pokladniček v kostele nebo můžete zaslat na účet farnosti.
Číslo účtu farnosti je na stránkách farnosti.

 Na základě jednání  kardinála  Dominika  Duky s vedením krizového štábu
oznámila  Česká  biskupská  konference  předběžný  plán  na  uvolnění
dosavadních nařízení:

Od 24. dubna je možné slavit veřejně bohoslužby – s účastí do 15 osob.
Od 11. května se bude moci zúčastnit již 30 osob.
Od 25. května budou slaveny bohoslužby s účastí do 50 osob.
Úplný konec omezení by měl nastat od 8. června

Výjimka platí stále pro pohřební obřady.

Veřejné bohoslužby je možné slavit za dodržení těchto pravidel:                          
V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky 
bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);



- Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;

- Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;

- Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;

-  Délku  bohoslužby  je  třeba  při  zachování  liturgických  předpisů  zbytečně
neprodlužovat;

-  Kostel  je  po bohoslužbě  řádně  vyvětrán  a  jsou  desinfikovány kontaktní  plochy
(kliky, lavice apod.). Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;

- Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný
prostor;

-  Až do  odvolání  je  zrušen  veškerý  další  program ve farnostech,  který  vyžaduje
shromažďování lidí;

- Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a
individuální duchovní péči
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