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Pandemická situace vyžaduje stále nová pravidla. Na základě mimořádného 

zasedání omezuje vláda počet lidí na církevních shromážděních  na dobu dvou 

týdnů (od 5. do 18. října 2020) maximálně na sto, s dodržením patřičných 

rozestupů. A dále - při církevních obřadech nemají zaznívat zpěvy.  

   

 Na základě konzultace s ministrem zdravotnictví bylo dle sdělení z Prahy 

odsouhlaseno, že: Liturgické zpěvy je možné praktikovat, ale pouze skrze 

reprosoustavu, přičemž kantor je sám v prostoru stavebně odděleném od 

shromážděného lidu,  nebo bez reprosoustavy, a to také z prostoru stavebně 

odděleného (např. z kůru). 

 

Výuka náboženství bez ohledu na místo konání je řádnou výukou, nikoli 

volnočasovou aktivitou. Proto ať probíhá i nadále podle stejných předpisů, které 

platí pro školní vyučování 1. nebo 2. stupně. 

Ostatní farní aktivity ať probíhají v tomto čase v souladu s vládním  usnesením, 

tzn. max. 10 osob ve vnitřních prostorách a 20 osob venku. 

 

Připomínka z již dřívějších pokynů:  vynechání pozdravení pokoje, odstranění 

svěcené vody z kropenek a podávání  sv. přijímání  - kromě opodstatněných 

výjimek  - na ruku. Prosím, abyste dbali na správné postupy, kterými 

vyjadřujeme vzájemnou ohleduplnost a příkladnost.  

V těch farnostech, kde počet návštěvníků bohoslužeb přesahuje počet 100 osob, 

prosím, abyste podle možností přidali počet bohoslužeb, který by dostačoval 

vzhledem k návštěvnosti bohoslužeb ve farnosti, protože však není možné 

navyšovat počet nedělních bohoslužeb nad rozumnou míru (především ve 

velkých městských farnostech), s platností od 10. října 2020 do ukončení 

stávajících vládních krizových opatření, se uděluje věřícím brněnské diecéze 

dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě (včetně sobotní mše večer 

s nedělní platnosti) v těch farnostech,  kde  počet návštěvníků nedělní 

bohoslužby  převyšuje aktuálně povolenou kapacitu bohoslužebného prostoru, 

tedy 100 osob. V těchto farnostech je doporučeno situaci řešit  podobně jako na 

jaře, například přenosem bohoslužby on-line. Nejde o všeobecný dispenz od 

účasti na nedělní bohoslužbě.  

Nadále platí  dispenz (ze dne 18. září 2020) od fyzické účasti na nedělní 

bohoslužbě pro věřící brněnské diecéze, kteří patří do rizikových skupin.  

 


