
VELIKONOCE 2020 V NAŠEM KOSTELE 

 

Podle pokynů na základě dekretu Kongregace pro bohoslužbu a svátosti ze dne 25. 3. 2020:  

Obřady Svatého týdne mají kněží slavit bez účasti lidu, tj. s jedním nebo dvěma 
přisluhujícími (např. jáhnem, akolytou, ministrantem). 

Květná neděle - památka vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma - začátek Svatého týdne.  

Požehnám více ratolestí, které si můžete odpoledne odnést domů. Budou vzadu 
v kostele na stolku před zpovědnicí. 

Zelený čtvrtek - den ustanovení Nejsvětější Svátosti a svátosti kněžství 

Po mši svaté sloužené soukromě, se nekoná přenesení Nejsvětější svátosti. 
Eucharistie po tyto dny zůstává v hlavním svatostánku.  

Velký pátek - Památka umučení Páně: 

Soukromá modlitba v kostelích:  S ohledem na aktuální nařízení vlády ČR mohou být 
během velikonočního tridua kostely otevřené pro soukromou modlitbu věřících. 
Nebude se ale připravovat adorace kříže ani tzv. Boží hrob z důvodu možné větší 
koncentrace lidí. Při návštěvě kostela je třeba dodržovat nařízená opatření: rouška na 
ústech, ne více než dvě osoby, dostatečný odstup mezi lidmi (dva metry). 

Bílá sobota - Církev dnes trvá u Kristova hrobu na modlitbách a uvažuje o jeho umučení a 
smrti. 

Boží hod velikonoční - slavnost Zmrtvýchvstání Páně - prožíváme radostnou událost 
Kristova Vzkříšení, které obrodilo celé stvoření.   

Svátost smíření obvykle konaná před Velikonocemi: 

Pokud budou trvat současná restriktivní opatření s ohledem na pandemii COVID 19, 
odložíme společnou svatou zpověď na dobu po Velikonocích - mimořádná opatření 
byla prodloužena do 11. května 2020.  Po dohodě s kněžími, kteří zde obvykle 
vypomáhají při svaté zpovědi před svátky, Vám oznámím termín společné sv. zpovědi 
- velikonoční doba trvá do slavnosti Seslání Ducha Svatého. 

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. Katechismus 
Katolické Církve, č. 1452).  

Kostel bude každý den otevřen od 9:00 - 18:00 


