
ZRUŠENÍ BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI  

A NÁHRADNÍ PROGRAM 

 

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu se od 13. března až do odvolání ve 

farnosti Pustá Polom ruší všechny veřejné bohoslužby a všechna 

společná setkávání o nedělích i ve všední dny. Pohřby jsou umožněné. 

Biskupové udělují až do odvolání pro všechny věřící dispenz (zproštění 

povinnosti) od nedělních bohoslužeb. Neúčast na bohoslužbách za dané 

okolnosti tedy není vnímána jako hřích.  

Biskupové doporučují věřícím, aby o nedělích Bohu věnovali čas soukromě 

a společně v rodinách zvláště sledováním a připojením se k bohoslužbám 

přenášených televizí NOE, rádiem Proglas či na internetu. 

Náhradní program ve farnosti Pustá Polom: O nedělích bude v kostele                     

a kaplích možnost soukromé modlitby, přijetí sv. smíření a Eucharistie: 

 Svátost smíření Svaté přijímání 

Hlubočec 07.30 – 08.00 08.00 

Kyjovice 09.00 – 09.30 09.30 
Pustá Polom 10.30 – 11.00 11.00 

Kostel a kaple budou otevřeny jen v tuto dobu, a to jen pro ty, kteří 

nebudou v karanténě a nebudou jevit příznaky onemocnění. Maximální 

možný počet současně přítomných bude 28 osob + kněz. Dodržujete 

rozestupy mezi sebou minimálně 1 metr. Využijme tento čas k dobré                  

a třeba i hloubkové postní svaté zpovědi… 

Duchovní rozhovor či svátost smíření je možno domluvit si s knězem 

osobně i během týdne na tel. č. 603 368 922, stejně tak udělení svátostí 

doma, zvláště pro starší a nemohoucí. 

Přijměme výzvu našich biskupů: „Připojme se k těm, kteří se už začali 

spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za 



všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci 

rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny 

zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli 

opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním 

počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba 

je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili 

ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý 

podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas 

Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.“ 

Nezapomeňme také, že naší bohoslužbou (službou Bohu) budou nyní 

především konkrétní skutky lásky a pomoci potřebným. Kdo můžete, 

nabídněte svým známým, kteří to potřebují, službu hlídání dětí, aby mohli 

dále chodit do práce. Pokud někdo (jednotlivec i rodina, věřící i nevěřící) 

např. z důvodu karantény nebude schopen zajistit si jiným způsobem 

nákup, obratťe se na faru: 603 368 922. Rovněž kdo jste ochotni se do 

této služby sami nabídnout, hlaste se na faře na výše uvedeném 

telefonním čísle. 

Vzhledem k neustále se vyvíjejícím okolnostem změna programu 

vyhražena!!! 

Aktuální informace budou zveřejňovány na webových stránkách farnosti 

farnost.pustapolom.cz.  

Prosím: Seznamte s těmito i s později zveřejněnými důležitými 

informacemi především starší lidi ve svých rodinách a okolí (zvláště 

v sousedství), a pomozte jim naladit bohoslužby skrze rádio, televizi či 

internet. Bude dobře, když jim informace z internetu vytisknete a předáte. 

A především nezapomeňme na Ježíšova slova: „Cokoli jste učinili jednomu 

z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste učinili.“ (Mt 25,40) 

Sloužíme Bohu dále, byť třeba jiným způsobem, než jsme byli zvyklí a než 

bychom si třeba představovali. Pozici služby neopouštějme!  

P. Zdeněk Šimíček, Váš farář a bratr 


