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Velikonoční pozdrav před 3. nedělí velikonoční 

a 

informace k obnoveným bohoslužbám s účastí lidu  

 

Milí farníci, 

Z rozhodnutí vlády a dle pravidel stanovených ministrem zdravotnictví ČR bude od 

pondělí 27. 4. možné opět konat bohoslužby s maximální účastí 15 osob (+ celebrující 

kněz). Zcela poslední a nepředvídané rozhodnutí vlády (23. 4.) na věci v našem 

farním obvodu nic nemění. Uvádíme pro jasnost ministerská pravidla v plném znění: 

 1. V prostoru kostela musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi 

účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny, domácnosti). 

2. Účastníci si před vstupem do chrámového prostoru povinně vydezinfikují ruce. 

3. Všichni účastníci bohoslužeb, včetně celebranta, event. koncelebrantů, mají nasazeny 

ochranné prostředky dýchacích cest (ústa, nos), resp. roušku-ústenku, vyjma okamžiku 

přijetí Eucharistie. 

4. Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady. 

5. Celebrant si dezinfikuje ruce před začátkem bohoslužby, před podáváním 

Eucharistie a po něm, rovněž tak i ti, kdo jsou pověřeni Eucharistii podávat. 

6. Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně 

neprodlužovat. 

7. Chrámový prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní 

plochy (kliky, lavice apod.). Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče. 

8. Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný 

prostor. 

9. Obdobná pravidla platí pro svatby a křty, stejně tak pro svátost smíření. 

10. Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje 

shromažďování lidí. 

11. Kostely mimo bohoslužby zůstávají otevřené, je-li to možné, pro osobní modlitbu a 

individuální duchovní péči. 

12. Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.  
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Co to bude znamenat v našich podmínkách: 

1. V níže uvedeném přehledu naleznete rozpis míst a časů bohoslužeb. Je takový, na 

jaký jste zvyklí. Pouze jsme DOPLNILI JEDNU VEČERNÍ MŠI SV. v Kralovicích 

od 18 hod. a dočasně pozastavili konání čtvrteční Mše v Lubenci. 

2. V kostelích (lokalitách) s pravděpodobnou účastí nad 15 osob jsme se rozhodli 

uplatnit systém povinné rezervace, ke kterému nás vyzval biskup Tomáš. Možná vám 

zní slovo „rezervace“ divně, ale osobně jsme přesvědčeni, že je to patrně jediný 

způsob, jak se vyhnout selektování farníků – ty ano, ty ne (proč on ano, a já ne, atd.) 

Kdo si včas účast rezervuje, bude mezi zmíněnými 15 osobami. Časy rezervace a 

kontaktní osoby pro rezervaci jsou uvedeny v přehledu bohoslužebných míst níže. 

Pro každého věřícího je možné si zarezervovat pouze 1 bohoslužbu za týden a to 

v čase uvedeném pro rezervaci. Kostelníci a varhaníci mají rezervaci automatickou. 

3. Předem se omlouváme za jakékoliv nemilé a nepředvídané situace, které bude 

třeba na místě bohoslužeb řešit. Prosíme vás všechny o v těch chvílích chápající 

trpělivost.       

4. Dezinfekce bude k dispozici u vchodu do kostela. Nemusíte si ji přinášet. 

5. Nadále platí dispens diecézního biskupa od povinnosti fyzické účasti na nedělní 

bohoslužbě pro všechny věřící. Fyzickou neúčast je možno v této mimořádné situaci 

nahradit domácí bohoslužbou slova a duchovním svatým přijímáním nebo 

sledováním bohoslužeb on-line. Tuto možnost mohou upřednostnit věřící vyššího 

věku. 

6. Pro osoby vyššího věku jsme také z důvodu ohleduplnosti vyhradili středeční ranní 

Mši sv. v Kralovicích. Mohou ale samozřejmě zavítat i na jakoukoliv jinou Mši.   

7. SVÁTOST SMÍŘENÍ: Individuálně po domluvě před nebo po Mši sv. v konkrétní 

lokalitě (kostele) + každý pátek od 17 do 19 hod. v areálu fary v Kralovicích.   

8. POSTNÍ KASIČKY: Prosíme ty, kteří si odkládali postní almužnu (postní 

kasička), aby je co nejdříve přinesli duchovním správcům. Pastorační rada i letos 

rozliší, komu takto získanými prostředky farnost v místě pomůže. 

 

Zůstáváme s vámi spojeni v modlitbě, telefonicky i tímto pozdravem. Otec Richard 

připojuje slůvko k Evangeliu nejbližší neděle Lukáš 24, 13 – 35 (O učednících jdoucích 

do Emauz): 
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Cesta dvou učedníků, smutek jejich srdcí, osobní tma a úzkost, v níž se nacházejí, 

blízkost Boha v neznámém průvodci, který se k nim připojí, a nakonec… světlo poznání, že 

naše srdce znovu hoří! To jsou chvíle, které se velmi podobají naší cestě posledních týdnů!  

Učedníci nejprve rozmlouvají o tom, co se stalo v Jeruzalémě. Začínají od událostí, ale 

nezačínají od vlastního srdce. Tajemný průvodce na to přistupuje, ale jen proto, aby je 

přivedl skrze poznání skrytého významu dávných proroctví k setkání s vlastním srdcem: 

„Jak jste nechápaví (v srdci) a váhaví uvěřit tomu všemu, co mluvili proroci!“  

I já jsem první dny a týdny stavu nouze začínal od událostí, od toho, co na nás všechny 

přišlo znenadání, přineslo nám bolestné úzkosti a nejistotu. Události mě vtahovaly, 

okupovaly moji mysl, valily se nade mnou jako vzduté vlny. Postupně jsem se však začal 

stále více obracet ke svému nitru. Přestával jsem registrovat počty nově nakažených, nové 

a nové instrukce a maily, a najednou se nemohl už minout s vlastním srdcem. Srdce je 

středem života člověka. V něm si neseme základní touhy. V něm se tyto touhy mohou 

naplnit poté, co v Božích očích dozrály.  

Srdce člověka není ale jen místem tužeb, jež rozhodují o směrování mého i tvého života. 

Je také místem, na kterém Nepřítel seje koukol. Koukol a také rány jsou nemocí našeho 

srdce. Sestupovat do srdce si tedy žádá moji i tvoji odvahu. Potkáme se tam totiž s celou 

pravdou o sobě. Požehnáním tohoto času je určitě to, že řada z nás byla náročnou situací 

vlastně dotlačena do vlastního srdce sestoupit. Zakusili jsme s novou intenzitou, jaké to je, 

když stojíme před Pánem s vlastním srdcem, které je nahé a ne-mocné. Požehnáním je i to 

všechno, co v napjaté době vyplavalo na povrch v našich vztazích a co už si nechceme 

zakrývat. 

Milí bratři a sestry, pokračujme prosím dál po té cestě, která je pro nás tak neznámá a 

tak vzrušujícím způsobem osvobozující pro pravdu. Ať naším srdcem vane stále plněji Boží 

Duch. Ať se nám otevírají oči a poznáváme Toho, kdo byl nejednou průvodcem 

nepoznaným. I s postupným návratem k obvyklým činnostem, o nějž se horlivě modlíme, se 

nenechme připravit o poznání, že máme srdce, nejen události. Nejde totiž jen o návrat k 

“normálu“. Jde o návrat k normálu srdečně novým způsobem.      

              

 

Spojeni v modlitbě 

  

V Kralovicích dne 24. 4. 2020, o památce sv. Jiří 
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Bohoslužby v našich farnostech 

v přechodné době od 27. 4. 2020 
/s omezeným počtem do 15 účastníků/ 

 

Úterý    Čistá  9:00 

 

Středa   Kralovice 9:00 (pouze pro lidi nad 65 let) 

Jesenice  17:00 

 

Pátek   Kožlany  16:00 

Kralovice 18:00 (pouze v 1. pátek v měsíci; 

                                   od 17:30 možnost 

                                   individuální adorace a přijetí 

                                   svátosti smíření) 

 

Sobota   Žihle  16:00 

Kralovice 18:00 – s povinnou rezervací* 

Kozojedy 18:00 – s povinnou rezervací* 

 

Neděle   Čistá  8:30 – s povinnou rezervací** 

Kralovice 9:00 – s povinnou rezervací* 

Jesenice  10:15 

Potvorov 11:30 – s povinnou rezervací* 

Lubenec  15:30 

Chříč  17:30 (pouze v 1. neděli v měsíci) 

  

  * Rezervace telefonicky u o. Milana na čísle 731 697 408 vždy od pátku 

9:00 do soboty 12:00 před plánovanou bohoslužbou 

** Rezervace telefonicky u jáhna Daniela na čísle 776 562 186 vždy od 

pátku 9:00 do soboty 12:00 před plánovanou bohoslužbou 


