
 

Od 11. května do 8. června  

se mše svaté  

ve všední dny a v neděle  

může zúčastnit do 100 osob. 

 

Nedělní mše svaté: 
Jámy:  

8.30 

Slavkovice:  

sobota: 15.00, 17.00 (s nedělní platností)  

neděle: 10.30, 15.00, 17.00 

 

 

Pravidla, která bychom měli v kostele dodržet: 

1. U vstupu do kostela je nutné si povinně vydezinfikovat ruce 

(dezinfekční prostředky jsou u vstupu do kostelů) 

2. V kostele je potřeba mít roušku (vyjma okamžiku přijetí 

Eucharistie) 

3. Je potřeba dodržet rozestup min. 2 metry (s výjimkou členů 

v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob) 

4. Nebude miska pro nakládání hostií ani průvod s obětními dary 

5. Nebude předávání pozdravení pokoje 

6. Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo 

hlavní bohoslužebný prostor 

 



Svátost smíření (od 1. května do odvolání): 

▪ na požádání 

Jámy:  

▪ v sobotu 16. a 30. května: od 13.00 do 16.00 hod. (zpovídat budeme 

v zákristii) 

 

Slavkovice:  

▪ od 1. května do odvolání: každou sobotu od 9.00 do 15.00 hod.  

▪ POZOR! V neděli od 14.00 do 17.00 hod. se zpovídat NEBUDE. 
 

JELIKOŽ VE SLAVKOVICÍCH BUDEME ZPOVÍDAT V KOSTELE,  

O SOBOTÁCH NEBUDE KOSTEL PŘISTUPNÝ K INDIVIDUÁLNÍ MODLITBĚ.  

 

K individuální modlitbě budou kostely otevřené: 

Jámy: každý den od 10.00 do 18.00 hod. 

Slavkovice:  

po – pá: od 7.00 do 15.00 hod.;  

so: zavřeno kvůli sv. zpovědi;  

ne: od 11.00 do 15.00 hod. 

Mariánské pobožnosti v květnu 

V květnu mariánské pobožnosti v kostele nebudou. Připomínáme, že stále 

platí pozvání otce biskupa k duchovnímu spojení v každodenní 

společné modlitbě růžence ve 20.00 hod. Prosíme proto: po modlitbě 

růžence přidejme Litanie k Panně Marii a prožívejme tento rok májovou 

pobožnost v rodinách a v duchu solidarity se všemi, kteří nemohou jít do 

kostela. 

 

Návštěvy nemocných 

Obvyklé návštěvy nemocných na první pátek v květnu a v červnu jsou 

zrušené, kromě urgentních případů. V případě potřeby nás kontaktujte na 

tel. č.: 603 809 888 (o. Vojtěch), 734 598 064 (o. Slavomír).  

Děkujeme za pochopení.  

O. pallotini  


