
 

ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ 

Rozhodnutí olomouckého arcibiskupa 

k duchovní správě a liturgické službě během nadcházejících týdnů 

 

Všeobecná církev se ocitla v mimořádné situaci. Poprvé za mnoho staletí bude papež 

slavit bohoslužby Svatého týdne bez účasti věřících.  

 

I. Dispens  

Od začátku zákazu veřejných bohoslužeb je v platnosti dispens od účasti na nedělní 

mši svaté platný až do odvolání. Velmi vás povzbuzuji k tomu, abyste se účastnili 

mše svaté, pobožností a duchovních programů skrze televizní, rádiové a internetové 

přenosy.  

S ohledem na aktuální nařízení Ministerstva zdravotnictví, veden pastýřskou péčí o 

zdraví věřících a kněží, nařizuji až do odvolání sloužení všech mší svatých a 

velikonočního Tridua bez účasti věřících. Zvu všechny – duchovní i laiky – k 

vytrvalé modlitbě v domácích komunitách podle učení Ježíše Krista: „Jestliže se 

shodnou na zemi dva z vás na jakékoli věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého 

nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem 

já uprostřed nich.“ (Mt 18,19-20)  

Zvláště zvu ke společné modlitbě každý večer ve 20 hodin, vyhlášené už dříve. 

Kéž se rodiny v této mimořádné situaci stávají stále více domácími církvemi, aby tak 

vytvářely rodinu církve v naší arcidiecézi.  

 

II. Svátost pokání a smíření  

1. Kodex kanonického práva (kán. 960-961) umožňuje v případě fyzické nemožnosti 

dosáhnout smíření jiným způsobem, než je zpověď. Pokaždé, když je vážný důvod a 

není příležitost ke zpovědi, je k přijetí Boží milosti zapotřebí, aby si věřící „zároveň 

předsevzal, že jednotlivě vyzná v přikázané době těžké hříchy, které nyní takto 

nemůže vyznat“. Katechismus katolické církve v čl. 1452 vysvětluje, že „lítost, která 

vyvěrá z lásky k Bohu, milovanému nade vše, nazývá se dokonalá lítost nebo lítost z 

lásky. Taková lítost odpouští všední viny; dosáhne také odpuštění smrtelných hříchů, 

zahrnuje-li pevné předsevzetí jít ke svátostné zpovědi, jakmile to bude možné“.  



2. Ve farnostech se nebude konat velikonoční zpovídání.  

3. Po ukončení mimořádných opatření bude třeba dát příležitost ke svátosti smíření 

všem a pozvat je k svatému přijímání v rámci poděkování za překonání nemoci 

(přesunutá velikonoční zpověď).  

4. Není dovolena zpověď prostřednictvím elektronické komunikace (telefon, internet 

atd.). Svatý stolec nikdy nedovolil zpověď po telefonu a všechna dosavadní 

prohlášení jasně zakazují zpověď „na dálku“, přičemž upozorňují, že ve virtuálním 

prostoru „nejsou svátosti“.  

 

III. Svaté přijímání  

Výklad třetího církevního přikázání („Přijmout Svátost oltářní aspoň ve velikonoční 

době“) říká, že se jedná o časové období od Popeleční středy do Slavnosti Seslání 

Ducha Svatého. Vzhledem k současné situaci usilovně povzbuzuji všechny věřící k 

duchovnímu svatému přijímání, kterému má předcházet kající úkon a dokonalá lítost. 

Nové příležitosti ke zpovědi a splnění tohoto přikázání budou pro všechny po 

ukončení pandemie.  

 

IV. Svatý týden  

Květná neděle. Použije se třetí způsob. Bez vycházení z kostela a průvodu je však 

možné na začátku mše sv. požehnat ratolesti, které mohou zůstat v otevřeném kostele 

k rozebrání. Pokladničky postní almužny se přinesou až na první veřejnou 

bohoslužbu.  

Velikonoční třídenní - účast na bohoslužbách není povinná. Povinná je účast na mši 

svaté na Boží hod velikonoční. Zároveň ale platí vyhlášení zákazu shromažďování a 

na účast se vztahuje dispens.  

Ve Svatém týdnu doporučuji dodržet obvyklý pořad bohoslužeb, přestože budou bez 

účasti věřících. Zelený čtvrtek  

2. Všem kněžím se výjimečně dovoluje, aby v tento den slavili mši na památku 

večeře Páně bez účasti lidu. Obřad mytí nohou se vynechává. Na konci mše na 

památku Večeře Páně se vynechává průvod a Nejsvětější svátost se uchová ve 

svatostánku.  

Velký pátek  

Nedoporučuje se připravovat Boží hrob ani soukromé uctívání Kříže. Povzbuďte 

věřící k adoraci Kříže ve svých domovech.  

Bílá sobota  

Je vhodné nechat otevřený kostel a v něm je možné vystavit kříž. Sbírka na Boží hrob 

se ruší.  

Boží hod velikonoční  

Ruší se tradiční obřady požehnání velikonočních pokrmů. Místo toho doporučuji 

věřícím obřad požehnání pokrmů doma před velikonoční snídaní (viz příloha).  



V. Slavnost Prvního svatého přijímání  

1. Pokud jsou zavřeny školy, mají být děti doma. Proto se pro ně neorganizují žádné 

aktivity ve farnostech (včetně první svaté zpovědi).  

2. Pokud stav epidemie nebude zrušen a děti nepůjdou do školy, je nutno zrušit První 

svaté přijímání až do ukončení epidemie. Až se vrátí děti do škol a bude zrušen stav 

nouze, rozhodnutí o Prvním svatém přijímání je nutno nechat na jednotlivých 

rodičích po dohodě s farářem.  

 

VI. Křest  

Zvláště křest dospělých je třeba odložit na Svatodušní vigilii, pokud bude zrušen 

nouzový stav. Jinak je možné křtít v minimálním společenství jen za přítomnosti 

rodičů a kmotrů.  

 

VII. Pohřeb  

Na pohřby existuje státní výjimka, ale je třeba být velmi opatrný a dohodnout se jen 

na malé skupině nejbližších. Doporučuji pohřební obřad jen u hrobu.  

 

UPOZORNĚNÍ  

Výše zmíněná nařízení se mohou měnit.  

 

+Jan Graubner, arcibiskup olomoucký 


