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 Dle nařízení vlády může být v kostele max. počet osob 15.  

 Je nutné se pro účast na mši svaté během Svatého týdne zapisovat. Zapisujte se 
na mše svaté na Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu a Boží hod 
Velikonoční. Zapisovat sebe nebo své blízké na mše svaté bude možné po každé 
mši svaté od neděle 28.3. u vstupu do kostela. PROSÍME O OHLEDUPLNOST. 
Zapisujte se max. na jednu mši svatou, aby vznikl co největší prostor prostřídat 
se s ostatními. Zapisovat se také můžete na telefonním čísle 736 673 197 u ing. 
Sezimové. Přednost mají ti, kteří nebyli na mši svatých v poslední době účastni, 
aby se mohli všichni vystřídat. 

 Účast na mši svaté je možná i venku před kostelem. Je nutno dodržovat 
rozestupy 2m a používat předepsané ochranné pomůcky.  

 Bezprostředně po každé mši svaté je možné podat svaté přijímání těm, kteří 
přišli ke kostelu později. 

 Můžete využít také online vysílání z hovězského kostela, webové stránky 
www.farnosthovezi.cz nebo na facebookových stránkách farnosti Hovězí. 
Vysílány budou všechny mše svaté po celý týden.  

 Vy, kteří se nemůžete zúčastnit bohoslužeb v kostele, můžete sledovat 
bohoslužby vedené biskupem v katedrále, a tak se posílí jednota diecéze. 

 Bohoslužby Svatého týdne bude v olomoucké katedrále sv. Václava celebrovat 
arcibiskup Jan Graubner. Všechny bohoslužby lze sledovat online na YouTube, 
kanál „Katedrála sv. Václava Olomouc“. 

 Je možné také využít sdělovacích prostředků zvl. TV NOE, TV LUX nebo rádio 
Proglas.  

 
 

28.3. KVĚTNÁ NEDĚLE, mše svatá v 9,30 
 
Postní almužna  
Kasičky s Postní almužnou můžete odevzdat přede mší svatou u vstupu do kostela do 
připraveného košíčku. Ti, jenž se ocitli ve složité finanční situaci, a přesto dokázali 
přispět do těchto kasiček, mohou ušetřené finanční prostředky využít pro sebe a 
kasičku neodevzdávat.  
Žehnání ratolestí  
Věřící si donesou vlastní ratolesti. Kněz nejprve požehná ratolesti věřících, kteří jsou 
přítomni v kostele. Následně vyjde před kostel a požehná ratolesti ostatních účastníků.  
Venkovní obřady  
Venkovní obřady s průvodem jsou zrušeny. Vše bude probíhat výhradně uvnitř kostela. 
Venku proběhne pouze požehnání ratolestí.  
Křížová cesta  
V 15,00 hod v kostele. 

https://www.youtube.com/channel/UC5totnl7kvii0SNl2u16BIA


29.3. PONDĚLÍ  
Svátost smíření - farnost Hovězí - 18:00-19:00  
 

 
30.3. ÚTERÝ  
Svátost smíření - farnost Zděchov – 15,15 - 16,00 
 
Svátost smíření 18:00-19:00- farnost Hovězí 
 
 

1.4. ZELENÝ ČTVRTEK, mše svatá v 16,30  
 

2.4. VELKÝ PÁTEK, Památka umučení Páně v 16,30  
Novéna k Božímu milosrdenství  
Prosím o zapojení se do této novény – texty modliteb jsou pro vás připravené vzadu v 
kostele, též na farních stránkách.  
Křížová cesta  
Společná křížová cesta se bude konat v 15:00. Z důvodu omezeného počtu osob v 
kostele se doporučuje prožít křížovou cestu individuálně, dle svých možností venku 
nebo doma. 
Sbírka  
Velkopáteční sbírka na Svatou zemi. Pokladnička bude umístněna u Božího hrobu  
Uctívání kříže  
Obřad uctívání kříže se vynechává, věřící zůstávají v lavicích.  

 
3.4. BÍLÁ SOBOTA, mše svatá ve 18,00  
Adorace  
Adorace na Bílou sobotu bude probíhat mezi 8:00-18,00  
Venkovní obřady  
K zapálenému ohni před kostelem odchází pouze kněz s ministranty, věřící zůstávají 
sedět v lavicích  
Zapalování svící  
Věřící dostanou svíce v kostele. Svíce zapalují ministranti, lidé zůstávají na svých 
místech v lavicích  

 
4.4. BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ, mše svatá v 9,30 
Sbírka  
Sbírka na kněžský seminář  

 
5.4. PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ, mše svatá v 9,30  


