
 

Č.j.:  45 / 2020       Ve Velké Bystřici   28. března 2020 

 

Komu: Farníci a  nejširší veřejnost 

Věc:  Nové upřesnění pro Konkrétní pokyny ve farnosti Velká Bystřice. 

Milé sestry, milí bratři,  
srdečně vás všechny zdravím a posílám několik pokynů k mimořádnému opatření Vlády ČR, 
která v naší zemi vyhlásila nouzový stav z důvodu epidemiologického rizika koronavirové 
infekce SARS-CoV-2 způsobující onemocnění Covid-19,   s dopadem na život v naší farnosti: 
 
Obecně v našem děkanátu (a patrně i celé diecézi):  

- se ruší všechny veřejné bohoslužby a církevní akce od pátku 13. 3. od 6:00 hod.                        
až do odvolání, 

- všichni věřící mají dispenz od účasti na nedělní bohoslužbě až do odvolání,   
- věřící mohou sledovat mše svaté a náboženské programy ve sdělovacích 

prostředcích (TV Noe, Rádio Proglas), 
- Pohřby, křty, svatby se až do odvolání konají výlučně v úzkém rodinném kruhu 

v celkovém počtu účastníků do 30 osob, 
- Otec arcibiskup zve všechny věřící ke společné modlitbě v rodinách denně ve 20:00, 

v naší farnosti například připojením se ke společné modlitbě sv. růžence, přenášené 
na internetu (viz níže)  

- náš Otec děkan P. Ladislav Švirák nás vyzývá: „Prosím všechny, nehrajme si na hrdiny 
a berme pokyny veřejných institucí vážně, abychom nedávali špatný příklad. Díky!“  
 

Konkrétně v naší farnosti: 
- mše sv. ve všední den budou slouženy každý den od pondělka do soboty                              

vždy v 18.00 až do odvolání neveřejné, za zavřenými dveřmi kostela,                                  
budou přenášeny na internetu a pustit si je můžete na svých počítačích v aplikaci 
YouTube, na kanále „josef opluštil favb“; 
při těchto mších sv. budou slouženy zapsané intence, 

• Změna oproti minulé neděli – Kvůli novým opatřením nebude možná  osobní přítomnost 

rodinných příslušníků  

- nedělní mše sv. budou slouženy každou neděli v 8.00 hod. až do odvolání 
neveřejné, za zavřenými dveřmi kostela, budou přenášeny na internetu a pustit si je 
můžete na svých počítačích v aplikaci YouTube, na kanále „josef opluštil favb“ 

  

• Změna oproti minulé neděli – Kvůli novým opatřením nebudu podávat svaté přijímání v našich 
farních chrámech., ale  přijdu nebo přijedu k vám domů s eucharistií  během neděle nebo v další 
následující den. . Abych Vám mohl donést Krista, stačí  mě kontaktovat                                          
(nejlépe krátkou textovou zprávou) na čísle 731 405 500. 

• Na setkání s Vámi  ( při zachování prvků bezpečnosti)  se těší otec Josef 

 
 

- křížové cesty budou každou neděli v 17.00 až do odvolání neveřejné, za zavřenými 
dveřmi kostela, budou přenášeny na internetu a pustit si je můžete na svých 
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počítačích v aplikaci YouTube, na kanále „josef opluštil“ 
 

- modlitba růžence bude každý všední den ve 20.00 až do odvolání neveřejná,                                        
za zavřenými dveřmi kostela, bude přenášena na internetu a pustit si ji můžete                            
na svých počítačích v aplikaci YouTube, na kanále „josef opluštil“ 
 

- veškeré ostatní pastorační aktivity (výuka náboženství, klub Archa, kurz Alfa)                               
se pozastavují do odvolání   

 
Jak píše i Otec děkan- velmi prosíme o:  

1) modlitby za vyřešení této těžké zkoušky celé naší země                                                                         
2) naši osobní zodpovědnost a příkladné naplňování všech opatření a zákazů státních 

institucí! 
 
V případě jakýchkoliv nejasností prosím volejte O. Josefovi Opluštilovi, tel.: 731 405 500; e-
mail: fara@velkabystrice.cz . 
Těším se na vás zase brzy při osobních setkáních, 
v úctě a modlitbě Váš,   

P. Josef Opluštil 
       farář  

 
 
Ve Velké Bystřici dne 28. 3. 2020 
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