
Rozhodnutí olomouckého arcibiskupa  
k duchovní správě a liturgické službě během nadcházejících týdnů (ze dne 31.3.2020)  
 

I. Dispens  
Stále platí dispens od účasti na nedělní mši sv. Povzbuzuji Vás k tomu, abyste se účastnili mše svaté 

a pobožností skrze televizní, rádiové a internetové přenosy. Až do dovolání nařizuji sloužení mší 

svatých a velikonočního Tridua bez účasti věřících. Kostely budou otevřeny pro osobní modlitbu 

(předsíň, vchod). Zvu všechny ke společné modlitbě každý večer ve 20 hodin. Kéž se rodiny v této 

mimořádné situaci stávají stále více domácími církvemi, aby tak vytvářely rodinu církve v naší 

arcidiecézi. 

II. Svátost pokání a smíření  
1. V případě nemožnosti jít ke sv. smíření je, dle Katechizmu katolické církve, možné dosáhnout 

odpuštění hříchů dokonalou lítostí nad svými hříchy a předsevzetím, že až to bude možné, půjdu vyznat 

své hříchy ke sv. zpovědi. Dokonalá lítost je „lítost, která vyvěrá z lásky k Bohu, milovanému nade vše“.  

2. Ve farnostech se nebude konat velikonoční zpovídání. Jen ve výjimečných situacích je dána 

příležitost přijmout sv. smíření těm, kteří o ni osobně kněze telefonicky požádají.  

3. Po ukončení mimořádných opatření bude dána příležitost ke sv. smíření všem (přesunutá velikonoční 

zpověď).  

4. Není dovolena zpověď prostřednictvím elektronické komunikace (telefon, internet atd.).  

III. Návštěvy nemocných 

1. Při návštěvě nemocných v domácnosti, je třeba dodržet bezpečnostní opatření (rouška, rukavice, atd.).  

2. Při návštěvách neinfikovaných pacientů v nemocnicích a domovech je třeba dodržet všechna nařízení 

těchto ústavů s tím, že umírajícím nelze odepřít přijetí svátostí. 

3. U infikovaných pacientů v domácí léčbě, kteří nejsou v ohrožení života, je třeba návštěvu odložit.  

4. Návštěvy infikovaných pacientů izolovaných v nemocnicích jsou možné jen s použitím všech  

ochranných prostředků, které používají lékaři.  

IV. Svaté přijímání  

Povzbuzuji všechny věřící k duchovnímu sv. přijímání, kterému má předcházet kající úkon a dokonalá 

lítost. Příležitosti ke zpovědi a splnění přikázání o velikonoční zpovědi a sv. přijímání budou pro všechny 

po ukončení pandemie.  

V. Svatý týden 

Kněží budou sloužit bohoslužby v obvyklý čas bez účasti lidu. 

Květná neděle - při mši sv. budou požehnány ratolesti, které zůstanou v otevřeném kostele k rozebrání.    

(Vyškov, Dědice) Pokladničky postní almužny se přinesou až na první veřejnou bohoslužbu.  

Velikonoční třídenní - je třeba informovat farníky o tom, kdy začínají tyto bohoslužby, aby se mohli 

s celebrantem duchovně spojit ve svých domovech. (Vyškov i Dědice: Zelený čtvrtek v 17.00; Velký 

pátek v 15.00; Bílá sobota v 18.00; neděle Vzkříšení Páně v 8.00 hod.) 

Velký pátek - povzbuzuji věřící k adoraci Kříže ve svých domovech.  

Bílá sobota - nechat otevřený kostel a v něm vystavit kříž. Sbírka na Boží hrob se ruší.  

Boží hod velikonoční – k žehnání velikonočních pokrmů použijte doma tuto modlitbu: 

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.  
 

VI. Slavnost Prvního svatého přijímání  

Pokud nebude zrušen stav epidemie, První svaté přijímání se až do ukončení epidemie ruší. 

VIII. Křest  
Je možné křtít v minimálním společenství jen za přítomnosti rodičů a kmotrů.  

IX. Pohřeb  
Na pohřby existuje státní výjimka, ale je třeba být velmi opatrný a dohodnout se jen na malé skupině 

nejbližších. Doporučuji pohřební obřad jen u hrobu.  


