
Bohoslužby v našich obcích od pondělí 11.5.2020 

Vládní nařízení umožňuje od pondělí 11.5. účast na bohoslužbách až  do počtu 100 
věřících. Je však třeba dodržovat nadále 2 m rozestupy, tzn. kapacita našich kostelů a kaplí 
NEUMOŽŇUJE účast takového množství věřících. Jak toto nařízení budeme tedy dál realizovat 
v našich farnostech a v jednotlivých obcích?  

Luka nad Jihlavou:  
 Kostel v Lukách, při dodržení odstupu 2m, umožňuje účast 39 věřících (hudební 
doprovod na kůru a ministranti u oltáře se do tohoto nepočítají). Pokud přijde celá rodina a 
sedne si společně do jedné lavice, kapacita se tím navyšuje. Prosíme tedy členy jednotlivých 
rodin, aby si společně sedaly do lavic k tomu určených. Tímto se dá kapacita kostela navýšit až 
o 40 osob.  
 Pro účast na bohoslužbě v kostele je výhodnější si dopředu zavolat a domluvit se 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 volná. Ti, kteří nebudou domluveni a nevejdou se na  
bohoslužbu uvnitř kostela, mohou využít prostor před kostelem (bude zde připraveno i několik 
míst k sezení), který bude díky reproduktoru v pátek a v neděli ozvučen. Tito věřící nebudou 
ochuzeni o možnost svatého přijímání, kněz vyjde s Eucharistií i před kostel.   
Vysoké Studnice: 

Kostel ve Vysokých Studnicích, při dodržení odstupu 2m, umožňuje účast 17 věřících včetně 
kůru a presbytáře. Pokud přijde celá rodina a sedne si společně do jedné lavice, kapacita se tím 
dá mírně navýšit. Prosíme tedy členy jednotlivých rodin, aby si společně sedaly do lavic k tomu 
určených.  

Přednost účasti 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). 

Ti, kteří se nebudou moci zúčastnit bohoslužby uvnitř kostela, mohou využít v neděli prostor 
před kostelem, který je díky reproduktoru ozvučen. Tito věřící nebudou ochuzeni o možnost 
svatého přijímání, kněz vyjde s Eucharistií i před kostel.   

 Kozlov:  
Sobotní večerní mše sv.: účast je možná 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. Kapacita se dá 
mírně navýšit, pokud si rodina sedne společně pod kůr či na lavičky u vchodu.  

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. Kapacita se 
dá navýšit, pokud si některá rodina sedne společně do lavic na kůru.  

Puklice:  
Nedělní mše sv.: Pokud si členové jednotlivých rodin sednou společně vždy jen do jedné 

lavice a ostatní obsadí ty lavice (případně židle), které mají uprostřed nápis „místo určené pro 
modlitbu“, pak na nedělní mši sv. mohou přicházet všichni obvyklí účastníci nedělních 
bohoslužeb v Puklicích.  

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


