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34. NEDĚLE V MEZIDOBÍ   

den liturgická oslava hodina  

 
Neděle 
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34. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
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Čtvrtek 
26.11. 

 16:30  
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 Bohoslužby v kostele sv. Josefa od úterý 24. 11. 2020: 

 Úterý, středa, čtvrtek, pátek v 16:30 (s možností sv. smíření 15 min. před 
bohoslužbou a případně po ní) 

 Nedělní mše v 8:00, 9:30 a 17:30 (s možností sv. smíření 15 min. před bohoslužbou a 
případně po ní) 

Max. počet účastníků je zatím 20. 

Je třeba si rezervovat místo na bohoslužbě v rezervační tabulce na internetu.  Vzhledem 
k zatím velmi omezené kapacitě se pište pouze na jednu bohoslužbu týdně ve všední dny a 
jednu bohoslužbu nedělní 1 x za 2 týdny. 

Kostel bude otevřen 30 min. před začátkem bohoslužby. 

Další případné změny v organizaci bohoslužeb sledujte zde na webových stránkách. 

Vládní usnesení ze dne 20. listopadu 2020, které povoluje od pondělí 23. listopadu 20 
účastníků na bohoslužbě. 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. 

 



 Vyšlo „dobrovolnické“ tablo a kartičky - i přes velkou nejistotu a složitou situaci panující 
u nás i ve světě se 10 mladých lidí odhodlalo vydat na dobrovolnickou službu. Aby vše 
zvládli, budou potřebovat naši podporu a modlitby. Nabízíme možnost se za konkrétního 
dobrovolníka modlit po dobu jeho působení. Kartičku s jeho jménem a fotkou si můžete 
přijít vybrat do zákristie. 

 Vyšlo nové číslo Salesiánského magazínu. Prosím vezměte si jej domů k přečtení.  
Časopis je zdarma. 

 Žehnání adventních věnců. Při všech mší svatých na 1. neděli adventní 29.11.2020 
budou žehnány vámi přinesené adventní věnce. 

 Plánovaná duchovní obnova 5.12. 2020, ani oslava Panny Marie 8.12. 2020 nebude. 

 Každý týden v pátek nebo v sobotu budeme posílat mailem materiály k slavení 
následující neděle a impulsy k „pozitivnímu“ prožívání této „pozitivní“ doby. Pokud 
podněty nedostáváte a chcete, tak v zákristii napište svou mailovou adresu. Mimo 
nouzový stav posíláme 4 x ročně informace o salesiánském díle v Ostravě. 

 Zredukovali jsme odběr Katolického týdeníku do kostela z 20 ks na současných 10 ks, 
neboť mnoho výtisků zůstávalo. Objednejte si zasílání tohoto kvalitního periodika domů 
za stejnou cenu, abyste nebyli závislí na otevřeném kostele a budete moci ho číst již ve 
středu před danou nedělí.  


