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Velikonoce 2020 ve farnosti Skalná 
 

Na základě dekretu Kongregace pro bohoslužbu a svátosti ze dne 19. 3. 2020 (Prot. n. 153/20), dekretu téže kongregace ze dne 25. 3. 

2020 (Prot. n. 154/20) vydal otec biskup Tomáš instrukce pro slavení bohoslužeb od Květné neděle, ze kterých citujeme.  
 

1. Všeobecné zásady 

Kněží slaví obřady Svatého týdne bez účasti lidu, tj. s možností jednoho nebo dvou přisluhujících (např. jáhen, akolyta, 

ministrant).  

Věřícím se oznámí začátek bohoslužeb, aby se mohli připojit v modlitbě. 

Je vhodné zvážit Denní modlitbu církve (Breviář) 
 

2. Svátost smíření před Velikonocemi 

V diecézi plzeňské dle dekretu Apoštolské penitenciárie stanovuji, aby kněží požádali věřící o odložení svátosti 

smíření na dobu po ukončení restriktivních opatření a vyzvali je nyní v rámci přípravy na slavení velikonoc ke 

vzbuzení dokonalé lítosti. 

 Apoštolská penitenciárie v situaci současné pandemie připomíná: „Tam, kde se jednotliví věřící ocitli v bolestné 

nemožnosti přijímat svátostné rozhřešení, je třeba připomenout, že dokonalá lítost, vycházející z lásky k Bohu 

milovanému nade všechno, vyjádřená upřímnou žádostí o odpuštění (takovou, jakou je kajícník v této chvíli schopen 

projevit) a doprovázená pevným předsevzetím jít co nejdříve ke svátostné zpovědi, získává odpuštění hříchů, a to i 

smrtelných (srov. KKC, č. 1452).“ 

 Jako vhodný čas pro vzbuzení lítosti doporučuji čas, kdy je přímým přenosem v TV nebo na internetu přenášena 

Adorace Nejsvětější svátosti.  

 V případě smrtelného nebezpečí se všechny potřebné svátosti udělují.  

 K tomu využijte kdykoli mobilní číslo: 723 459 162 (P. Petr Mecl)   
 

3. Květná neděle 

 Bohoslužba bez účasti lidu se smí konat ve farních kostelích a to pouze uvnitř budovy. 

 Požehnáme celou zásobu ratolestí, která je připravena. Pokud budete mít ratolesti při sobě v době jakéhokoli přímého 

přenosu, můžete je také považovat za požehnané.  
 

4. Zelený čtvrtek - Mše na památku Večeře Páně 
 Po mši svaté se nekoná přenesení Nejsvětější svátosti. Eucharistie po celé triduum zůstává v hlavním svatostánku. 

Kněz obnoví své kněžské závazky po homilii. 

 Bdění v Getsemanské zahradě nebude. 
 

5. Velký pátek - Památka umučení Páně 
 Modlitba Breviáře (Modlitba se čtením a Ranní chvály) budou od 9:00 v kostele ve Skalné 

 Památka umučení Páně se bude slavit jen ve farním kostele bez účasti lidu. 

 Pro soukromou modlitbu bude otevřen kostel ve Skalné od 9:30 (po modlitbě Breviáře) do Velkopátečních obřadů. 

Nebude se připravovat Boží hrob. 

 Společná modlitba Křížové cesty se nebude konat. Křížovou cestu se můžete pomodlit soukromně v rodinách.  

 V přímluvách bude doplněna 11. přímluva za ty, kdo se nacházejí ve zmatku, za nemocné a zemřelé 
 

6. Bílá sobota 
 Modlitba Breviáře (Modlitba se čtením a Ranní chvály) budou od 9:00 v kostele ve Skalné 

 Adorace u Božího hrobu nebude. 
 

7. Velikonoční vigilie 
 Velikonoční vigilii je dovoleno slavit výlučně v katedrálách a farních kostelích a to pouze uvnitř budovy. 

 Bohoslužba bude upravena podle instrukcí. 
 

8. Boží hod velikonoční 
 Mše svatá bude sloužena bez účasti lidu. 

 Pokud nebudou zmírněny restrikce, bude velikonoční podávání eucharistie odloženo na dobu velikonoční, popř. až to 

bude možné. 

 Velikonoční žehnání pokrmů můžete vykonat sami doma. 
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 Žehnání pokrmů 
Žehnání pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxí, která zapovídala požívání nejen masa, ale i vajec a 

sýra. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce – symbol života. Žehnání vede zpravidla otec rodiny, začneme 

znamením kříže a poděkování za dary, které nám Bůh dává. Pokračujeme vybraným úryvkem z Písma svatého. 

Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma může číst někdo jiný. Žehnací modlitbu neprovází 

ani znamení kříže, ani kropení svěcenou vodou.  

 

 Úryvek z Písma pro žehnání pokrmů na výběr: Gn 1,27–31a; Gn 9,1–3, Lk 11,9–13 

 Žehnací modlitba pro požehnání pokrmů: 

Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože, ty všechno naplňuješ svým požehnáním; 

shlédni a nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna 

děkujeme za tvé dary, které mají sloužit k uchování našeho pozemského života, 

a uč nás přijímat je z tvých rukou tak, aby všechno směrovalo k tvé oslavě. 

Skrze Krista, našeho Pána.  

Amen. 


