
Velikonoce 2020  
 

Drazí farníci,  

rádi bychom Vás ujistili, že na Vás pamatujeme v modlitbě a během mší svatých. Před 

námi jsou Velikonoce, proto Vám chceme předat několik informací, jak bude vše 

probíhat v Jámách a ve Slavkovicích. 

BOHOSLUŽBY A MŠE SVATÉ 

 Veškeré bohoslužby během Svatého týdne a o Velikonocích budou bez účasti lidu. 

Spojme se však duchovně v době bohoslužeb. Bohoslužby budou dle následujícího 

pořádku: 

Květná neděle: Jámy: 8.30, Slavkovice: 10.30, 15.00, 17.00. Zelený čtvrtek: Jámy: 

18.00. Velký pátek: Jámy: 18.00. Bílá sobota: Jámy: 18.00. Velikonoční neděle: Jámy: 

8.30, Slavkovice: 10.30, 15.00, 17.00. Velikonoční pondělí: Jámy: 8.30, Slavkovice: 

10.30, 15.00. 

 K individuální modlitbě budou kostely otevřené od Květné neděle do Velikonočního 

pondělí (včetně): v Jámách: od 10.00 do 18.00 hod., ve Slavkovicích: v neděli a na 

Velikonoční pondělí od 11.00 do 15.00 hod., ve všední dny od 7.00 do 15.00 hod. 

 Na Květnou neděli budou v kostelech posvěceny ratolesti. Po mších svatých, v době 

otevření kostelů pro individuální modlitbu, si můžete ratolesti vzít. 

 Na Květnou neděli v 11.00 hod. nás také otec biskup zve, abychom se duchovně spojili 

a společně pomodlili „Otče náš“.  

 Na Zelený čtvrtek poděkujme za svátost eucharistie a pamatujme v modlitbě na 

kněze. Omezení, která nás doprovází, nám připomínají hodnotu svátostí.  

 Na Velký pátek SE V 15.00 HOD. DUCHOVNĚ SPOJME V ROZJÍMÁNÍ KŘÍŽOVÉ 

CESTY. ZŮSTAŇTE V TU DOBU DOMA, TŘEBA S RODINOU. Můžeme se také pomodlit 

Korunku k Božímu milosrdenství, protože od toho dne začíná Novéna před Svátkem 

Božího milosrdenství. Novéna spočívá v tom, že se každý den pomodlíme Korunku. 

 Upozorňujeme, že dle doporučení liturgické komise České biskupské konference se 

nebude konat adorace kříže na Velký pátek ani adorace Božího hrobu. Kostely budou 

otevřené jenom k soukromé modlitbě. 

 Na Bílou sobotu se večer spojme v modlitbě a v duchu obnovme křestní sliby. 

Můžeme to udělat svými slovy. Říct, že se zříkáme hříchu a satana a chceme patřit 

Kristu, a na závěr se pomodlit Vyznání víry. 



 Na Velikonoční neděli se můžeme pomodlit žehnací modlitbou nad jídlem: 

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 

směřovalo k tvé oslavě. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

 Doporučujeme cyklus videa o prožívání Svatého týdne, který můžete zhlédnout na 

www.liturgie.cz 

 Doporučujeme také přenosy bohoslužeb v TV Noe, pořady Radia Proglas a další 

možnosti, jak svou víru obohatit pomocí sdělovacích prostředků a internetu. 

SVÁTOST SMÍŘENÍ A SV. PŘIJÍMÁNÍ  

Je smutné, že s ohledem na situaci nesmíme vyhlásit zpovídání před velikonočními 

svátky a o Velikonocích udělovat sv. přijímání způsobem, na který jsme si zvykli. Jelikož 

však velikonoční doba trvá 50 dnů (až do Slavnosti Seslání Duha Svatého), prosíme Vás, 

odložte velikonoční zpověď před knězem. Než to bude možné, vyznejte své hříchy 

Bohu, litujte svých hříchů a přijímejte Pána Ježíše duchovním způsobem. V kostelech si 

můžete vzít brožurky o Duchovním sv. přijímání (ke stažení také na ww.slavkovice.cz) 

V případě, že byste přesto potřebovali individuální duchovní péči, zavolejte nám na tel.: 

603 809 888 (o. Vojtěch), 734 598 064 (o. Slavomír). 

Obvyklé návštěvy nemocných jsou zrušeny, kromě urgentních případů. 

Drazí farníci, 

všichni sledujeme situaci, která je pro nás všechny nová a nečekaná. Budeme Vás 

informovat, pokud by se něco měnilo. S ohledem na vývoj situace Vás ještě budeme 

informovat, jak bude probíhat období po Velikonoční neděli, Svátek Božího 

milosrdenství a pouť na Vejdoch naplánovaná na 26. dubna. Doufáme, že se vše brzy 

zlepší. Zatím nám nezbývá, než Vám touto cestou popřát požehnané Velikonoce. Ať nám 

nechybí pohled na Krista, který vstal z mrtvých, který žije a který stojí před námi 

a přináší nám POKOJ, NADĚJI A RADOST.  

Kéž bychom v této době nepřehlédli Kristovo vítězství! 

 

Ať Vám a Vašim blízkým vzkříšený Kristus žehná! + 

otcové pallotini   

 


