
Moji milí farníci, 
 
i dnes mám pro vás dvě zprávy. Jednu dobrou a jednu méně dobrou. Obě bychom 
mohli shrnout pod nadpis (NE)ROZŠÍŘENÍ KAPACITY BOHOSLUŽEB. Dle 
usnesení vlády ČR ze dne 30.04. 2020 se budou dále uvolňovat pravidla ohledně počtu 
osob na bohoslužbách. Od 11. května bude možné slavit mše svaté s počtem 100 
účastníků. Jenže má to „háček“: Současně budou platit všechna stávající bezpečnostní 
pravidla, včetně rozestupů dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů 
společné domácnosti). Udělat rozestupy 2 metry mezi 15 lidí je vcelku jednoduché. 
Nicméně stovku lidí takto nevměstnáme ani do našeho farního kostela (tam tak možná 
30), natož do menších kaplí. Nu což. Musíme mít trpělivost. Ale kdo ví. Situace se 
stále mění, tak třeba za týden budou pravidla jiná. Berte to jen jako předběžnou 
informaci. Uvidíme. V každém případě do neděle 10. května (včetně) platí 
maximální možný počet 15 účastníků bohoslužeb. 
 
A co jinak? Srdečně Vás zvu, abychom nenaříkali nad tím, co zatím nejde, a s radostí 
využili toho, co již možné je: 
 
VEŘEJNÉ BOHOSLUŽBY V TÝDNU OD 04.05. DO 10.05.2020 
Pustá Polom: St 06.05. v 18.00 hod., Čt 07.05. v 18.00 hod. a Pá 08.05. v 08.00 hod. 
Kyjovice: Pá 08.05. v 09.30 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. Mše svatá bude i nadále krátká, recitovaná (bez varhan) a bez 
promluvy. Pro věřící i nadále platí přenosy bohoslužeb online, v televizi                             
a v rozhlase až do úplného zrušení omezení. 
 
VELIKONOČNÍ SVATÁ ZPOVĚĎ A SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 
Otec biskup Martin nás kněze v těchto dnech vyzval, abychom věřícím již nabídli 
dostatečný časový prostor pro vykonání velikonoční svaté zpovědi. Od uplynulého 
týdne tomu tak je již také v naší farnosti. Také v týdnu od 04.05. do 11.05. po 
veřejných bohoslužbách (asi 30 minut po začátku bohoslužby) bude příležitost 
k přijetí sv. smíření a možnost přijmout Eucharistii. 
O nedělích v době běžných bohoslužeb budou kostel a kaple opět otevřeny 
k soukromé modlitbě a bude možno taktéž 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 
 



Také je možno domluvit si svátost smíření soukromě na faře na konkrétní den                    
a hodinu na základě telefonické domluvy (tel. číslo 603 368 922). Nebojte se zavolat, 
rád Vám vyhovím. Jen podotýkám, že již se nejedná jen o závažné důvody jako na 
začátku pandemie. Zváni jsou opravdu všichni, kdo se již nedrží doma v úplné izolaci. 
Zvláště nemocné a staré lidi, kteří to uznají za vhodné, rád na požádání navštívím                
i doma. Ať sami zváží, zda-li je k tomu již vhodný čas, či zda ještě z důvodu rizika 
raději počkají. Ano, kdo můžeme, využijme tento čas k očištění našeho nitra. Doba 
velikonoční stále trvá. Moc Vás zvu a těším se na Vás!  
 
Všechny výše zmíněné záležitosti jsou mimo ohrožení života určeny pouze pro 
zdravé lidi, kteří nejsou v karanténě a nevykazují příznaky nemoci COVID-19 
(např. kašel, dušnost, teplotu, náhlou ztrátu chuti a čichu). Požadované podmínky 
platí rovněž pro kněze, který duchovní službu poskytuje. 
 
PŘIJÍMÁNÍ EUCHARISTIE NA RUKU 
Z hygienických důvodů je v současné době možno přijímat Eucharistii pouze na ruku. 
Naučme se to! A prosím: Naučte to také své děti a vnoučata! Jak na to? Třeba nám 
pomohou informace z pracovního listu pro děti : 
 

 Kdo chce přijímat na ruku, musí mít čisté ruce. To si 

hlídej a vždy si je dobře umyj, než půjdeš do kostela. 

 Kdo chce přijímat na ruku, musí před knězem včas 

nachystat dlaně, udělat z nich takovou malou „mističku“, jak to 

vidíš na obrázku. Pokud jsi pravák (píšeš pravou rukou), tak dáš 

pravou ruku vespod a levou ruku nahoru (viz obrázek). Pokud 

jsi levák (píšeš levou rukou), tak dáš levou ruku vespod                          

a pravou ruku nahoru. (Teď si to vyzkoušej…) 

 Kněz Ti ukáže proměněnou Svatou Hostii a řekne: „Tělo Kristovo!“ 

 Ty odpovíš: „AMEN!“ 

 Na dlaň, která leží nahoře, Ti kněz položí Ježíšovo Tělo – viz obrázek. 

 Pak rukou, která leží dole, uchopíš do prstů Svatou Hostii a opatrně si ji sám / sama 

vložíš do úst. Toto je třeba udělat ještě před knězem. Kněz musí vidět, že sis Svatou 

Hostii dal(a) do úst. 

 Pak se ještě podíváš, jestli Ti na horní dlani nezůstal nějaký úlomek nebo drobeček. 

Pokud ano, i ten si ještě opatrně vložíš do úst. 

 Pak odcházíš na své místo. 

 Vše ostatní je stejné, jako při přijímání na jazyk. 

 

Snad jen ještě malý dovětek: Roušku je třeba sundat ještě před nachystáním dlaní. 
 
Milí farníci, 
víme o sobě a jdeme dál…  

 P. Zdeněk Šimíček, váš farář a bratr 


