
10. května 2020 
 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ   
 

den liturgická oslava hodina úmysl bohoslužby 

Neděle 
10.5. 

 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  

  

 

8:00  

  

 Za Sylvii Kunderovou 

Pondělí 

11.5. 
   

Úterý  
12.5. 

 16:30 Na úmysl dárce 

Středa 
13.5. 

 16:30 
Za + rodiče Šeděnkovy a duše v 

očistci 

Čtvrtek 
14.5. 

Sv. Matěje, apoštola 16:30 Za děti a mládež 

Pátek  

15.5. 
 16:30 

Za Josefa a Marii Kupkovy a 
dvoje rodiče 

Sobota 
16.5. 

Sv. Jana Nepomuckého, 
kněze a mučedníka 7:30 Na úmysl dárce 

Neděle 
17.5. 

 

 

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  

  

 

8:00 Za živé a + dárce našeho díla 

9:30 
Za živou a + rodinu Legerskou 

Margecínovu, Vlčkovu a za duše v 

očistci 

17:30 
Za živou a + rodinuMarkovou a 

Švarcovou 

 
Bohoslužby v kostele sv. Josefa od úterý 12. 5. 2020: 

Úterý, středa, čtvrtek, pátek v 16:30  

(s možností sv. smíření 15 min. před bohoslužbou a případně po ní) 

Sobota v 7:30 
Neděle v 8:00, 9:30,17:30  
Max. počet účastníků 100.  

Kostel bude otevřen 30 min. před začátkem bohoslužby. 



 Od 11. května nové vládní ustanovení z 30. dubna určuje, že počet účastníků 
bohoslužeb za stejných podmínek (viz dodržení pravidel níže) se zvýší na 100 účastníků.  

Mezi účastníky bohoslužeb se nepočítají ti, kteří vykonávají povolání: celebrující, asistující, 
kostelník, zvoník, apod., toto rozhodnutí o nezapočítávání se hlavních vedoucích 
bohoslužby.  

● Veřejné bohoslužby je možné slavit za dodržení těchto pravidel: 

- V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva 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 Eucharistie; 

- Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou; 

- Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním 
Eucharistie a po něm; 

- Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat; 

- Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, 
lavice apod.). Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče; 

- Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný 
prostor; 

- Obdobná pravidla platí pro svatby a křty; 

- Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje 
shromažďování lidí; 

- Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a 
individuální duchovní péči; 

- Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě. 

● Další zajímavé články na internetových stránkách, kam zveme k nahlédnutí na adrese: 
www.boscoostrava.cz.  

 

 

http://www.boscoostrava.cz/

