
Informace o mimořádných opatřeních souvisejících se šířením koronaviru 
 
 
Milí farníci, 
 

s ohledem na mimořádné vládní opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 ohledně 
shromažďování osob, kterým se kromě jiného zakazují s účinností od 10. 3. 2020 akce, 
vč. náboženských shromáždění, s účastí přesahující 100 osob, věnujte pozornost 
následujícím opatřením v naší farnosti: 
 
Bohoslužby ve všední den: probíhají nadále beze změny dle rozpisu bohoslužeb 
 
Bohoslužby v neděli: se budou konat také, nicméně je nutné omezit počet účastníků.  
Z tohoto důvodu, prosíme, všechny věřící nad 65 let, aby zůstali doma a sledovali mši 
svatou na TV Noe nebo TV Lux. Také prosíme všechny nachlazené a rodiče s malými 
dětmi, aby také zůstali raději doma. Sledování mše svaté ve sdělovacích 
prostředcích nahrazuje (pro všechny!!!) nedělní mši svatou v kostele. 
 
Mše s nedělní platností (max. počet 100 lidí):  
 

sobota 14. 3.  18:00  Lidečko (ranní mše svatá nebude!) 
neděle 15. 3.    7:30  Lidečko 
neděle 15. 3.    9:00  Horní Lideč 
neděle 15. 3.  10:30  Lidečko 
neděle 15. 3.  18:00  Horní Lideč 
 

Svaté přijímání pro ty, kdo nebudou v kostele na mši svaté, se bude podávat po 
skončení Křížové cesty (do 15:00 hodin). 
 
Pohřby: budou od dnešního dne (11. 3.) až do odvolání pouze v rodinném kruhu 
 
Opatření v kostele: 
 

 v kropenkách není svěcená voda 
 

 pozdravení pokoje ve mši svaté se vynechává 
 

 svaté přijímání se doporučuje podávat na ruku  
 
 

Citujeme z výzvy ČBK k této situaci: 
 

"Doporučujeme dbát na hygienické návyky a být tak ohleduplní ke svým bližním. 
 

Modleme se za všechny nemocné, buďme připraveni pomoci těm, kdo ji potřebují, nyní 
například tak, že pomůžeme s hlídáním dětí, které nemohou kvůli karanténě do škol, 
a jejichž rodiče musí jít do zaměstnání. Nakonec nezapomínejme na modlitbu za brzké 
ukončení šíření současné nákazy." 
 
Celou výzvu ČBK (České biskupské konference) z 10. 3. 2020 naleznete zde: 
 

https://www.ado.cz/2020/03/10/vyzva-cbk-v-souvislosti-s-vyhlasenim-mimoradneho-
opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-cr-ohledne-shromazdeni-osob/  
 
Další informace zde budou zveřejněny průběžně. 
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