
Bohoslužby ve farnosti Zhoř u Jihlavy                             
v týdnu od 3. května do 10. května 2020 

 

 

Bohoslužeb se může od 24. dubna účastnit nejvýše 15 osob, a to za dodržení hygienických 

pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru. Biskup ponechává na zvážení 

jednotlivých správců farností, zda bohoslužby za těchto podmínek budou. Podotýká, že je to 

možné spíše v případě menších farností. Rozumím touze vás, kdo jste přicházeli na mši sv. 

pravidelně, že se těšíte, až budou bohoslužby obnoveny.  Já se na to těším spolu s vámi. Ale 

podle jakého klíče vybrat ty, kdo se mohou fyzicky zúčastnit mše sv. a ty, kdo budou 

odmítnuti kvůli počtu? Proto v této fázi spíš počítám s minimálním počtem veřejných mší. 

Stále je platná účast na mši sv. prostřednictvím přímého přenosu. Zvu tedy na bohoslužby 

přenášené televizí, rozhlasem, nebo prostřednictvím sociálních sítí. Z organizačních důvodů 

se mše svaté mohou zatím účastnit pouze ti, na jejichž úmysl je mše svatá sloužena. Mše 

svaté se může účastnit max.15 osob včetně kněze a ministranta. Pokud je rodina menší, 

může se domluvit s příbuznými, sousedy, s farníky, aby byl doplněn počet do 15 osob.  

Od 11.5. se může bohoslužeb zúčastnit kromě celebranta a přisluhujících, varhaníka… až 

100 lidí. I to však bude ještě velký problém (rozestupy, roušky).  Od 11. 5. bude běžný 

program všedních bohoslužeb. Alespoň doufám. Neboť pořád se něco mění… Žijeme 

v neskutečném chaosu. Jen Bůh je bez proměny!!! 

Kontakt: P. Mgr. Zdeněk Veith, tel.: 604 746 420, e-mail: veith.z@seznam.cz 

Den Datum Místo Hodina Úmysl 

NEDĚLE  

4. velikonoční 
03. 05. ZHOŘ 09:15 

-Za Františka a Jiřinu Urbanovy, za Jana                                      
a Ludmilu Cinkovy, za Boží pomoc a ochr. 
Panny Marie pro rodiny 
-Na poděkování za léta společného života, 
za všechny dary a milosti, za dar dětí a za 
Boží požehnání a ochranu Panny Marie do 
dalších let 
Do 15 osob včetně celebranta 

PONDĚLÍ             04. 05.    

ÚTERÝ 05. 05.    

STŘEDA 06. 05. ZHOŘ 16:15 
Za Jaroslava a Františku Jirkovy, syna Jana 
a zetě Jana Klímu a duše v očistci 
Do 15 osob včetně celebranta 

ČTVRTEK 07. 05.    

PÁTEK 08. 05.    

SOBOTA 09. 05.    

NEDĚLE  

5. velikonoční 
10. 05. ZHOŘ 09:15 

Za Jaromíra Pavlíčka, Miloslava Macha a 
za Boží pomoc a ochranu Panny Marie 
Do 15 osob včetně celebranta 


