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Květná neděle – 5. dubna 2020 
     

pondělí  
6. 4. 

Pondělí Svatého týdne  

 

 

úterý 

7. 4. 
úterý Svatého týdne 
 

 mše sv. sloužena bez účasti věřících 

 P. Ľuborem – za † Karla Bednáře a všechny 
živé i † příbuzné   

středa  

8. 4. 
středa Svatého týdne 
 

 mše sv. sloužena bez účasti věřících 

 P. Ľuborem – za † sourozence a rodiče 
Macháčkovy  

čtvrtek       

9. 4. 
Zelený čtvrtek – památka 

Poslední večeře Páně 

 mše sv. sloužena bez účasti věřících 

 P. Ľuborem – za posvěcení kněží 

pátek 

10. 4. 
Velký pátek – památka 
umučení a smrti Páně 

den přísného postu 

 obřady slouženy bez účasti věřících 

 P. Ľuborem 

sobota   

11. 4. 
Bílá sobota 

Velikonoční vigilie 

 mše sv. sloužena bez účasti věřících 

 P. Ľuborem - za farníky  

neděle 

12. dubna   

Slavnost Zmrtvýchvstání 

Páně – Boží Hod 

velikonoční 

 
mše sv. sloužena bez účasti věřících 

 P. Ľuborem – za Josefa a Františku Faltusovy 
a celou rodinu /Verměřovice/ 

 
 O Květné neděli posvětí P. Ľubor jívové ratolesti /„kočičky“/. Farníci si je mohou 

vyzvednout za mříží v kostele v Dolní Čermné a ve Verměřovicích.   

 V době Svatého týdne můžeme sledovat mše sv. a obřady na webu: www.mseonline.cz 

 Pro domácí přípravu dětí na nedělní liturgii: https://deti.vira.cz/v-karantene 

 Jako součást přípravy na Velikonoce zpracovala liturgická komise ČBK sérii několika krátkých 
videí „Velikonoce v rodině“, která mohou napomoci rodinnému i osobnímu prožívání 
velikonočních událostí. Tento „videoprůvodce“ je také zveřejněn na webu liturgie.cz.  
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6dBz715fiA2MfPGplTs1Zcto1xbWarrY 
https://www.liturgie.cz/aktuality 
https://www.tvnoe.cz/porad/27728-vstan  
 

  



Udílení svátosti smíření v čase nouzového stavu 
 

 Svátost smíření v naléhavých případech uděluje P. Ľubor po domluvě s věřícími na 

tel. čísle: 731 402 265. 

 „Tam, kde se jednotliví věřící ocitli v bolestné nemožnosti přijímat svátostné rozhřešení, 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. KKC, č. 1452).“ 

 

 Pokud budou trvat současná restriktivní opatření, prosím věřící, aby s ohledem na 
pandemii odložili svátost smíření na dobu po Velikonocích. 

 

Soukromá modlitba v kostelích 

 S ohledem na místní podmínky a aktuální nařízení vlády ČR mohou kněží během 
velikonočního tridua ponechat kostely otevřené pro soukromou modlitbu věřících. Nebude se 
ale připravovat adorace kříže ani tzv. Boží hrob z důvodu možné větší koncentrace lidí v 
kostelích.  

 Velký pátek – zvláštní přímluva: Za lidi stižené pandemií 

 Žehnání pokrmů o Velikonocích mohou věřící vykonat ve svých domovech – Žehnání 
pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxí, která zapovídala požívání nejen masa, 
ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce – symbol života. Žehnací 
modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma může číst někdo jiný. Žehnací 
modlitbu neprovází ani znamení kříže, ani kropení svěcenou vodou. 

Úryvek z Písma pro žehnání pokrmů na výběr: Gn 1,27–31a; Gn 9,1–3, Lk 11,9–13 

Žehnací modlitba pro požehnání pokrmů: 
 
Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože, 
ty všechno naplňuješ svým požehnáním; 
shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna 
děkujeme za tvé dary, 
které mají sloužit k uchování našeho pozemského života, 
a uč nás přijímat je z tvých rukou tak, 
aby všechno směrovalo k tvé oslavě. 
Skrze Krista, našeho Pána. 
Amen. 

 

 
Kontakt: 

farář: P. Ľubor Schlossár: č. tel. 731 402 265, e-mail: kom.gratia@centrum.cz 
kostelník: pan Stanislav Moravec: č. tel. 732 467 535 

 


