Slavení Velikonoc 2021
Podle pokynů liturgické komise České biskupské konference:
Všeobecné zásady
 Budou vynechány obvyklé průvody. Věřící zůstávají po celou dobu bohoslužby na
svých místech, s výjimkou svatého přijímání.
 Počet účastníků (nezapočítávají se celebranti, ministranti a další účinkující) je omezen
podle platných vládních nařízení.
 Účastníci užívají k ochraně nosu a úst respirátor FFP2 či ekvivalentní, při vstupu do
kostela si dezinfikují ruce a pokud nejsou členy jedné domácnosti, dodržují rozestupy.
 Věřícím, kteří se nemohou účastnit bohoslužeb v kostele, je doporučeno, aby
prostřednictvím sdělovacích prostředků sledovali bohoslužby vedené diecézním
biskupem v katedrále, a tak se posílila jednota diecéze.
 Zpěv lidu v kostele se nahradí zpěvem sólisty nebo scholy, žalmy se zpívají bez
odpovědi lidu.
 V tyto dny vyzýváme věřící k modlitbě, také k modlitbě hodin (Denní modlitba
církve) a ke společné modlitbě v rodinách (např. podle materiálů na Liturgie.cz).
Květná (pašijová) neděle
 Pro žehnání ratolestí zůstávají věřící na místech v kostele. Ratolesti se nebudou
rozdávat, lidé si přinesou vlastní ratolesti.
 Tento den je možné požehnat věřícím ratolesti také při jejich individuální návštěvě
kostela, např. když přijdou přijmout eucharistii nebo před pobožností křížové cesty.
 Nedoporučuje se žehnat ratolesti „na dálku“ prostřednictvím streamu.
Mše na památku Večeře Páně na Zelený čtvrtek





Vynechává se mytí nohou.
Po mši svaté bude doba pro tichou adoraci.
Průvod na místo uložení Nejsvětější svátosti bude bez doprovodu věřících.
Při adoraci Nejsvětější svátosti budou věřící zachovávat potřebné rozestupy.

Památka umučení Páně na Velký pátek
 Kříž uctí jen celebrant, poté jej pozdvihne a věřící setrvají na místě v tiché adoraci.
Individuální uctívání kříže se vynechá nebo se ponechá až po skončení obřadů
(ne políbením).
Během velikonočního tridua budou kostely otevřené pro soukromou modlitbu.

Velikonoční vigilie
 Po čas Velikonoční vigilie je možné použít výjimku ze zákazu nočního vycházení
(návrat do místa bydliště).
 Žehnání ohně se koná u vstupu do kostela a účastní se ho jen kněží a ministranti,
zatímco všichni věřící zůstanou na svých místech otočeni směrem ke dveřím.
 Při druhé výzvě „Světlo Kristovo!“ zapálí svíčky věřícím ministranti tak, aby se věřící
neshlukovali.
Boží hod velikonoční
 Žehnání pokrmů mohou věřící vykonat ve svých domovech. (Letáčky
s modlitbou žehnání budou k dispozici vzadu v kostele).

