
 „I v tichu Vašich měst a vesnic ať zazní velikonoční Evangelium. Ve 
Zmrtvýchvstalém Ježíši život přemohl smrt. Tato velikonoční víra živí naši 

naději. Je to naděje lepšího času, kdy se polepšíme a budeme konečně 
svobodní od zla a této pandemie. Je to naděje, která neklame.“  

papež František  

 Milí rodiče a děti, kteří spolu s celou rodinou připravujete se na 
První Svaté Přijímání  

od 27. 4. už se bude každých 14 dní navyšovat možný počet 
účastníků bohoslužeb: 

* od 27. dubna účast nejvýše 15 osob 

* * od 11. května by to mohlo být 30 osob 
* * * od 25. května maximálně 50 osob 

* * * * od 8. června bez omezení 
Proto od pondělí 27. 4. nabídneme možnost účasti na mši 

svaté těm, kteří se zapíšou na listinu na stolku – je tam možné 
zapsat také úmysl mše svaté. Samozřejmě vše při zachování 

stanovených podmínek (viz níže) . Až teprve od 8.6. bychom 
obnovili bohoslužby v normálním režimu  

To vše, pokud nedojde k obnovení epidemie 
Stálá rada České biskupské konference a biskup – delegát 

ČBK pro duchovní péči ve zdravotnictví schválili 14. dubna 2020 
následující pravidla pro postupné uvolňování omezení, které se 

týká veřejných bohoslužeb, a to za dodržení hygienických pravidel 
či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru: 

* V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy 2 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 Svatého Přijímání; 

* Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou 
vodou; 

* 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 – proto v naši 
farnosti bude změněn termín Prvního Svatého Přijímání : 

https://www.farnostblansko.cz/uploads/20200418_00000.pdf
https://www.farnostblansko.cz/uploads/20200418_00000.pdf


v Kněždubě to bude neděle 20. září a v Tvarožné Lhotě neděle 

27.září    


