
Moji milí farníci, 
 
mám pro vás dvě zprávy. Jednu dobrou a jednu méně dobrou. Začnu tou první: Vláda 
na svém zasedání ve čtvrtek 23.04.2020 povolila opětovné konání bohoslužeb. 
Dobrá zpráva tedy zní: Vracíme se do kostelů. Tou méně dobrou zprávou je, že 
návrat nebude tak rychlý, jak by si mnozí přáli. Bohoslužby je zatím možné konat 
pro maximální počet 15 účastníků včetně kněze a kostelníka, a to za těchto 
podmínek: 
 
 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 vydezinfikují ruce; dezinfekce bude 

k dispozici u vchodu do kostela (kaple). 
 Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie. 
 Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou, nenosí se obětní 

dary, Eucharistie se bude přijímat na ruku; 
 Kněz si dezinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním 

Eucharistie a po něm. 
 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. 
 Obdobná pravidla platí pro svatby a křty. Pro pohřby není omezen počet účastníků. 
 Až do odvolání je i nadále zrušen veškerý další program ve farnostech, který 

vyžaduje shromažďování lidí. 
 Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a 

individuální duchovní péči – v naší farnosti zpravidla za hezkého počasí (prostor 
ke vstupní mříži). 

 Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá 
bohoslužbě. 

 
Je ponecháno na jednotlivých farářích, zda, případně jak, tuto velmi omezenou 
možnost návštěv bohoslužeb zrealizují. Pro věřící i nadále platí přenosy 
bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase až do úplného zrušení omezení. 
 
 
PROGRAM V NAŠÍ FARNOSTI V DOBĚ OD 26.04. do 10.05. 2020: 
 
Ve všední dny od 27.04. bude s drobným navýšením obnoven běžný pořádek 
bohoslužeb s přihlédnutím ke svátkům – tak, jak byl naplánován ještě před 
pandemií:  
 



Pustá Polom: Po 27.04. v 07.00 hod., St 29.04. v 18.00 hod., Pá 01.05. v 08.00 hod., 
St 06.05. v 18.00 hod., Čt 07.05. v 18.00 hod. a Pá 08.05. v 08.00 hod. 
 

Kyjovice: Pá 01.05. v 09.30 hod. a v Pá 08.05. v 09.30 hod. 
 

Hlubočec: Čt 30.04. v 18.00 hod. 
 
Tyto bohoslužby budou slouženy na úmysly, které jste si už dříve na dané dny 
zadali. Kostel (kaple) se bude otevírat 10 minut před začátkem bohoslužby, kdy 
bude přednostní vstup umožněn rodině, na jejíž úmysl bude mše svatá sloužena. Po 
vstupu rodiny bude možno doplnit počet do stanovené kvóty 15 osob z řad dalších 
věřících, a to podle lidové zásady „Kdo dřív přijde, ten dřív mele“.  Poté se kostel 
(kaple) uzamkne. Prosím, nežádejte výjimky typu „Pro mě to udělejte“. Porušení 
vládních nařízení je sankcionováno pokutou až 3 miliony korun.  
 

Růženec, májové pobožnosti ani další pobožnosti v souvislosti se mší svatou nebudou 
(mohou být mimo ni na základě domluvy farníků; jeví se však jako lepší konat je 
zatím soukromě). Mše svatá bude krátká, recitovaná (bez varhan) a bez promluvy. Po 
mši svaté (asi 30 minut po začátku bohoslužby) bude příležitost k přijetí sv. smíření               
a možnost přijmout Eucharistii pro další zájemce. 
 
Nedělní mše svatá z logistických důvodů bude i nadále sloužena soukromě za celé 
farní společenství. 
 
O nedělích (již od 26.04.) v době běžných bohoslužeb budou kostel a kaple 
otevřeny k soukromé  modlitbě  a bude možno přijmout svátost smíření                         
a Eucharistii. 
 

 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 
 

I zde je třeba zachovat předpisy o maximálně 15 současně přítomných lidech, 
dvoumetrových rozestupech, rouškách a dezinfekci. 
 
Všechny záležitosti v kostele a kaplích jsou určeny pouze pro zdravé lidi, kteří 
nejsou v karanténě a nevykazují příznaky nemoci COVID-19 (např. kašel, 
dušnost, teplota). Vzhledem k neustále se vyvíjející situaci změna programu 
vyhražena! 
 
Milí farníci,  
už se na vás moc těším! Jak ale vidíte, návrat k běžnému životu bude opravdu velmi 
pozvolný a bude vyžadovat i VELKOU trpělivost. Chci o ni moc poprosit. Stejně 
tak moc prosím: Ve svých rodinách i nadále slavme neděli a žijme s Ježíšem … 

P. Zdeněk Šimíček, váš farář a bratr 


