
Bohoslužby v našich obcích od pondělí 27.4.2020 

Vládní nařízení ze dne 24.4.2020 umožňuje zatím v omezeném režimu konání 
bohoslužeb: nejdříve za účasti 15 účastníků, později i ve větším počtu věřících. Aktuální 
upřesnění je, že se mezi účastníky bohoslužeb nepočítají ti, kteří vykonávají své povolání: 
celebrující kněz, asistující ministranti, kostelník, varhaník, atd. I když tímto můžeme o něco 
navýšit počet věřících na bohoslužbě, v praxi se mnoho nemění, protože je třeba dodržovat 2 
m rozestupy. Jak toto nařízení budeme realizovat v našich farnostech a v jednotlivých obcích? 
Z důvodu hygienických a dalších omezení to nebude snadné ani spravedlivé pro všechny, 
kapacita našich kostelů a kaplí je v tomto velice omezená. Prosíme tedy již předem o 
pochopení.    
Luka nad Jihlavou:  

- Mše svaté ve všední dny: Přednost má ta rodina, která má na ten konkrétní den zapsán 
úmysl mše sv. Pro tuto rodinu budou vyhrazena 4 místa. Další věřící se mohou zúčastnit 
mše sv. po předchozí telefonické domluvě s panem farářem (tel. číslo 603 353 417) 
nebo Ludmilou Krčálovou (731 402 678), kteří rádi sdělí, zda je kapacita na mši svatou 
ten který den ještě volná. Upozorňujeme, že z organizačních důvodů bude v průběhu 
bohoslužby kostel uzavřen.  

- Neděle: pro rodinu, která má zapsaný úmysl mše sv., budou vyhrazena 4 místa. Pokud 
bude sloužena mše svatá „Za farníky“ budou postupně osloveny skupiny farníků, které 
konají pravidelné služby ve farnosti (např. jednu neděli „úklid kostela“, další neděli 
„květinová výzdoba“, varhaníci, schola, sbor, modlitba růžence, atd.). Dále se nedělní 
mši svaté  mohou zúčastnit lektoři dle stávajícího rozpisu. Zbývající volná místa mohou 
zaujmout i další farníci po předchozí telefonické domluvě. Nebojte se zavolat! 
Upozorňujeme, že z organizačních důvodů bude v průběhu bohoslužby kostel uzavřen. 

Vysoké Studnice: 
- Mše svaté ve všední dny: Přednost má ta rodina, která má na ten konkrétní den zapsán 

úmysl mše sv. Pro tuto rodinu budou vyhrazena 4 místa. Další věřící se mohou zúčastnit 
mše sv. po předchozí telefonické domluvě s Petrem Mrázem (tel. číslo 603 350 902). 
Nebojte se zavolat. Při dodržení vládního nařízení umožňuje prostor kostela ve V. 
Studnicích účast dalších 11 účastníků.  

- Neděle: pro rodinu, která má zapsaný úmysl mše sv., bude vyhrazeno 8 míst. Zbývající 
volná místa zaujme kněz spolu s ministranty a dalšími služebníky liturgie.  

Kozlov:  
- Sobotní večerní mše sv.: účast je možná jen pro rodinu, která má zapsaný úmysl mše 

svaté. Pro tuto rodinu bude vyhrazeno 8 míst. Zbývající místa zaujme kněz s ministranty 
a dalšími služebníky při liturgii. Kapacita kostela v Kozlově činí 15 míst včetně kůru.  

Velký Beranov:  
- Sobotní večerní mše sv.: účast je možná jen pro rodinu, která má zapsaný úmysl mše 

svaté. Pro tuto rodinu bude vyhrazeno 8 míst. Zbývající místa zaujme kněz s ministranty 
a dalšími služebníky při liturgii. Kapacita kostela ve V. Beranově činí 12 míst včetně kůru. 

Puklice:  
- Nedělní mše sv.: účast je možná jen pro rodinu, která má zapsaný úmysl mše svaté. Pro 

tuto rodinu bude vyhrazeno 8 míst. Zbývající místa zaujme kněz s ministranty a dalšími 
služebníky při liturgii. Po 12. květnu bude možné počet věřících o něco navýšit.  

Bítovčice:  
- Mše sv. se zde budou konat, až nebude nutné dodržovat rozestupy 2 m.  


