
Otec Antonín informuje: 

 

1. Otec arcibiskup uděluje dispens od účasti na nedělních bohoslužbách platný 

až do odvolání (včetně velikonočního třídenní – Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá 

sobota).  

2. Povzbuzuji vás, abyste se účastnili mší svatých a duchovních programů skrze 

televizní, internetové a radiové přenosy.  

3. Vzhledem k nouzovému stavu a vyhlášené karanténě se ve farnostech 

nebude konat předvelikonoční sv. smíření (zpověď). Po ukončení mimořádných 

opatřeních bude dána příležitost ke sv. smíření. V tomto případě fyzické nemožnosti 

dosáhnout sv. smíření, je možné přijetí Boží milosti takovým způsobem, že věřící 

vzbudí lítost, která vyvěrá z lásky k Bohu a taková lítost odpouští hříchy tím, že při 

nejbližší příležitosti půjde ke sv. smíření, jakmile to bude možné. Není dovolena 

zpověď prostřednictvím elektronické komunikace (internet, telefon apod.).  

4. Třetí církevní přikázání – přijmout Sv. oltářní alespoň v době velikonoční je 

dispensováno. Proto Vás povzbuzuji k duchovnímu svatému přijímání, kterému má 

předcházet osobní lítost.  

5. Na Velký pátek se nebude připravovat Boží hrob ani uctívání Kříže, můžete 

v tento den ve svých domovech uctít kříž se svou rodinou.  

6. Na Bílou sobotu bude otevřen kostel pro osobní modlitbu. 

7. Velikonoční neděle – Boží hod – ruší se bohoslužba a obřad žehnání 

velikonočních pokrmů, místo toho doporučuji věřícím před snídaní požehnat pokrmy 

doma (viz. příloha). 

8.  Jste zváni ke společným modlitbám každý večer ve 20:00 – vyhlášeno již 

dříve (viz. Organizace farnosti v době nouzového stavu).  

9. Křest dospělých katechumenů se překládá na Svatodušní svátky (pokud bude 

zrušen nouzový stav).  

10. V případě úmrtí se doporučuje pohřební obřad jen u hrobu.  

11. Výše uvedená instrukce se může měnit dle aktuální situace. 

  

Milé sestry a bratři, ujišťuji vás, že v této náročné době jsem s vámi a modlím 

se za vás.  

V případě nutnosti jsem vám k dispozici na telefonu farnosti – 731 621178. 

I já vás, prosím, o modlitbu, abychom tuto těžkou dobu ve víře v dobrotu 

našeho Pána, Dobrého pastýře, Ježíše Krista, všichni společně zvládli.  

Ze srdce vám všem každodenně žehnám.                             o. Antonín P. 


