
 

Milí farníci, 

již za pár dní budeme slavit nejdůležitější křesťanské svátky. Současná 

mimořádná situace pandemie virového onemocnění COVID-19 nám 

bohužel neumožňuje oslavit Kristovo vítězství nad smrtí při společném 

slavení liturgie. Bylo by velké nepochopení myslet si, že díky těmto 

okolnostem „nebudou letos žádné pořádné Velikonoce“, jak možná někde 

od lidí zaslechneme. Naštěstí podstata Velikonoc nezávisí na možnostech 

a způsobu našeho slavení. Ano, letošní Velikonoce budou velmi odlišné 

od toho, jak jsme byli dosud zvyklí, nicméně na události, že Kristus 

přemohl moc hříchu a smrti, vstal z mrtvých, a nám tak dal účast na tomto 

svém vzkříšení, se nic nemění. Nemožnost tyto svátky prožít ve farním 

společenství v našich kostelích nic neubírá na zásadním významu této 

události pro život každého člověka – tím spíše křesťana: Světlo Kristova 

vzkříšení proměnilo lidský úděl zasažený hříchem a stále proměňuje 

každou lidskou temnotu. Svátky budeme slavit semknuti v rodinném 

společenství, v tzv. domácí církvi. Přes všechny obtíže vidím v této situaci 

obrovskou výzvu pro nás všechny – znovu objevit význam „malé buňky“ 

každé místní církve, kterou je rodina, a sjednotit se při společné rodinné 

modlitbě či domácí bohoslužbě. Umíme ovšem této příležitosti využít?  

Velikonoční obřady bez účasti lidu 

K slavení letošních Velikonoc vydal otec biskup oficiální vyjádření 

(zveřejněné také na webu ostravsko-opavské diecéze), v němž uděluje až 

do odvolání dispenz (výjimku) od účasti na bohoslužbách: „S ohledem na 

aktuální nařízení ministerstva zdravotnictví, veden pastýřskou péčí o zdraví 

věřících a kněží, nařizuji až do odvolání slavení všech mší svatých 

a Velikonočního tridua bez účasti věřících, pouze s nutnou asistencí.“  



Jelikož kněžím není dovoleno sloužit více obřadů v jeden den, bude 

Velikonoční Triduum probíhat pouze ve farním kostele v Sudicích 

s jedním či se dvěma přisluhujícími.  

Co se týče úmyslů bohoslužeb, budou všechny odslouženy dle 

nahlášeného harmonogramu. Úmysly z Třebomi budou přesunuty 

na pondělí a úterý velikonočního oktávu. Obřady bude kněz sloužit ve 

večerních hodinách po uzavření kostela. Všichni věřící se ke slavení mohou 

připojit osobní modlitbou.  

Kdy bude otevřen kostel? 

Obřady budou sice slaveny bez účasti věřících, je však možné setrvat 

v tiché modlitbě ve farním kostele v Sudicích, který bývá otevřený již od 

začátku nouzového stavu. Rozpis, kdy je kostel otevřený, naleznete 

v následující tabulce. 

Otevření farního kostela v Sudicích 

po celou dobu stavu nouze: 

Středa, Pátek, Neděle 
vždy od 15 do 19 hod. 

ve velikonočním třídenní: 

Zelený čtvrtek 
Velký pátek / Bílá sobota  

vždy od 10 do 17 hod. 

Na základě předložených instrukcí otce biskupa dochází k omezení 

některých dalších zvyků Svatého týdne: „Nebude se připravovat adorace 

kříže ani tzv. Boží hrob.“ 

Jak prožít Velikonoce doma? 

Velikonoční obřady lze prožít např. prostřednictvím televizních stanic 

(TV Noe, ČT2, TV Lux aj.) a rozhlasu. Jinou možnost nabízí biskupství, které 

vydalo doporučení, jak slavit velikonoční třídenní v rodinném společenství 

při tzv. domácí liturgii. Právě takové slavení velmi doporučuji, zvláště 

rodinám s dětmi. Děti se totiž jen stěží účastní bohoslužby prostřednictvím 



televize aktivně. Naproti tomu domácí liturgie, při níž se rodina schází 

u společného stolu nebo jinde a slaví společně určitou formou bohoslužbu 

slova, pomáhá zapojit všechny zúčastněné. A jak taková domácí liturgie 

vypadá v praxi? 

Domácí liturgie na Zelený čtvrtek 

Například na Zelený čtvrtek bude mnohem přínosnější, pokud rodina 

společně usedne ke stolu, umístí doprostřed chléb a víno, přečte si 

společně příběh o vyvedení z Egypta a zabití velikonočního beránka ze 

Starého zákona a z Nového zákona pak o ustanovení mše svaté při Poslední 

večeři a poprosí za nejrůznější potřeby. Nebo to vše učiní rovnou při nějaké 

slavnostní večeři (podobně jako na Štědrý večer).  

Domácí liturgie na Velký pátek 

Na Velký pátek je vhodné položit doprostřed na stůl kříž, který visí 

někde v domácnosti, a projevit různými způsoby Ukřižovanému úctu 

(položením rukou, úklonou, chvílí ticha atd.). Samozřejmě je vhodné také 

přečíst pašijový příběh o umučení Ježíše Krista, který může být rozdělen do 

rolí podobně, jako se čte v kostele (s dětmi lze využít obrázkovou Bibli).  

Velikonoční vigilie při domácí liturgii 

O Velikonoční vigilii může každý od jedné rozžaté svíce rozsvítit svou 

vlastní svíčku (třeba křestní) jako připomínku vlastního křtu, vyznat 

slavnostně víru a obnovit tak své křestní závazky, přečíst evangelium 

o radostné zvěsti Kristova vzkříšení, a nakonec vlastní modlitbou požehnat 

velikonoční pokrmy.  

Kde čerpat další inspiraci k domácí liturgii? 

Mnoho praktických rad, jak liturgicky prožít tyto dny v prostředí 

domova, najdete ve video průvodci, který z pověření České biskupské 

konference připravil tým kněží zajišťující oficiální webové stránky 

Liturgie.cz. Všechny potřebné odkazy najdete na našem farním webu 

www.farnostsudice.cz. 



Svátost smíření 

S přípravou na Velikonoční svátky také souvisí přijetí svátosti smíření. 

Otec biskup i v tomto případě vydal pokyny ke slavení svátosti smíření 

a pokání před Velikonocemi, v nichž uvádí následující: 

„Opatření vlády se prodloužila na další dny, což zasáhne také 

možnost vykonání velikonoční svátosti smíření. Mnozí si pamatují, jak se 

v katechismu učili, že katolický křesťan je povinen vykonat alespoň 

jednou za rok svatou zpověď, a to v době velikonoční. Právě proto tuto 

skutečnost prožívá nejhůře starší generace. Zároveň v současné době 

pandemie je to právě ona starší generace, která je nejvíce zranitelná 

a ohrožená. Někteří byste byli ochotni přijít ke svaté zpovědi i za cenu 

setkání s ostatními v kostele, což znamená riziko. Chceme být nejen 

poslušni vládním opatřením a dávat dobrý příklad, ale také chceme 

chránit každého z vás před možností nebezpečí. Z tohoto důvodu se 

z rozhodnutí biskupa před Velikonocemi zpovídat nebude. Velikonoční 

svátost smíření se bude konat po ukončení karanténních opatření po 

svátcích, kdy bude rozšířená možnost podobně, jako tomu běžně bývá 

před svátky, včetně cizích zpovědníků. Před Velikonocemi je vhodné 

provést doma zpytování svědomí a lítost nad hříchy s prosbou o Boží 

odpuštění. Je vhodné připojit četbu evangelia, například podobenství 

o marnotratném synovi, ztracené ovci a podobně, a chvíli se nad textem 

zamyslet.“ 

 

Přeji nám všem, abychom prožili dny Svatého týdne a samotné 

Velikonoce ne v nějaké skleslosti, že nemůžeme vše slavit tak, jak jsme 

zvyklí, ale v radosti, že světlo Kristova vzkříšení je silnější než jakákoli 

temnota, jež se zdá, že nyní převládá ve světě nebo v našich životech. Kéž 

dovolíme, aby velikonoční radost i v této nelehké době vstoupila do našich 

životů. 

Spojen při každodenním slavení eucharistie a modlitbě Vám všem 

do nastávajících posvátných dní žehnám a vyprošuji hojnost Božích milostí. 

P. Aleš Písařovic 


