
Farní PES na COVID 
Rokytnice – Brodek u Přerova – Citov 
platí od 18.1.2021 
 
 

STUPNĚ POHOTOVOSTI   ①          ②        ③      ④    ⑤ 
 

 

BOHOSLUŽBY  
V KOSTELE / KAPLI 
VČETNĚ KŘTU A RYZE 
MODLITEBNÍCH AKCÍ 

Při křestním obřadu je 
rouška doporučená. 

 

SVATBY, POHŘBY 
VČETNĚ HOSTINY 

 
 
LITURGICKÝ ZPĚV, 
KONCERTY  
 
 
 

KATECHEZE, 
PŘEDNÁŠKY 
 
 

SETKÁVÁNÍ / PORADY                          
VE SPOLEČENSTVÍ 
 
INDIVIDUÁLNÍ 
DUCHOVNÍ SLUŽBA 
= účast max. jedné rodiny  

pouze sedící účastníci, 
100% kapacity v lodi (BR 
160, RO + CI 100, CÍS 40), 
pořad mší jako obvykle, 
dostupná dezinfekce, 
pozdrav bez podávání 
rukou, povinná rouška, 
důkladný úklid + větrání      
 
max. 100 osob, svatební 
obřad + focení bez roušky, 
pohřeb jako obvykle, 
hostina bez omezení 
 
zpěv lidu i kněze s rouškou, 
schóla a varhaník zpívá 
v odděleném prostoru bez 
roušky, nástroje a koncerty 
jen z bezpečné vzdálenosti 
min. 2 metry od posluchačů 
 
náboženství a katecheze ve 
škole i na faře jako obvykle, 
přednášky uvnitř budov do 
100 lidí 
 
venku max. 500 lidí, uvnitř 
100, farní činnost s dětmi 
(tábor, klub) jako obvykle  
 
bez omezení včetně 
návštěv kněze v nemocnici 
a sociálních zařízeních 

60% kapacity (BR 96, RO + 
CI 60, CÍS 24), přiměřené 
rozestupy s výjimkou členů 
rodiny, zaveden nedělní 
asperges (výměna svěcené 
vody), dezinfekce povinná, 
RO: v sobotu navíc mše 
(18:30) + ostatní jako ① 
 

limit obřadu 50+ = navýšen 
kapacitou kostela, omezení 
živé hudby na hostině  
 

počet zpěváků odpovídá 
rozloze podlahové plochy 
„jeviště“ v m2 dělené 4, 
mešní zpěv lidu (kancionál) 
bez ordinária – zpívá schóla 
střídavě s varhaníkem (?)   
 

přednášky do 50 lidí (Noc 
kostelů), katecheze jako 
obvykle včetně jídla (Alfa), 
přednostní pobyt na 
čerstvém vzduchu 
 

venku max. 100, uvnitř 50  
(akce typu děkanátko…), 
vyšší opatrnost, hygiena 
dětí, přiměřené rozestupy  
 

pastorační návštěvy dle 
přání hostitelů včetně jídla, 
omezení návštěv zařízení 
pro seniory + LDN  

30% kapacity (BR 48, RO + 
CI 30, CÍS 12), přísnější 
rozestupy mezi sedícími 
v jedné řadě (2 m), nutná 
on-line rezervace (neděle), 
venkovní ozvučení, CÍS: 
mše ráno, zpověď bez 
omezení + ostatní jako ② 
 

veřejná část pohřbu venku 
+ rozestupy, mše a průvod 
v kruhu rodiny (limit 30+), 
bez kondolence, hostina 
nejpozději na druhý den 
 

částečný zákaz zpěvu lidu 
s výjimkou některých odpo-
vědí, úplný zákaz koncertů 
s diváky, dechové nástroje 
jen o velkých slavnostech a 
z bezpečné vzdálenosti, 
schóla (max. 10 lidí)   
 

zvážit termín přechodu na 
distanční / prezenční výuku, 
zároveň na faře i ve škole (?)   
 

venku max. 50, uvnitř 10, 
bez občerstvení, zájmová 
činnost s dětmi přerušena 
  

zkrácení doby pastoračních 
rozhovorů při udělování 
svátostí, zákaz návštěv 
v soc. zařízeních  

20% kapacity (BR 32, RO + 
CI 20, CÍS 8), CÍS: mše jinde, 
ostatní obce jako obvykle, 
ale v neděli BR dvě mše 
(8:45 a 9:45) a CI (11:00), 
zpovědník na telefonu a 
nedělní sv. přijímání mimo 
mši + ostatní jako ③ 
 

limit obřadu 20+, průběh 
pohřbu jako ③ nebo ne-
veřejně, farníky zapojit do 
modlitby mimo obřad, zá-
kaz hostiny v restauraci, 
pohoštění v soukromí je 
možné, ale nevhodné  
 

přísný zákaz hromadného 
zpěvu lidu (žalm bez anti-
fony…), schóla (max. 5 lidí) 
udržuje na kůru rozestupy    
 

katecheze distančně, pod-
pora on-line vzdělávání, 
prvokomunikanti v kostele      
 

max. 6 osob (ER/PR, 30+, 
Biblická hodina), podpora 
on-line setkávání – EDEN 
(skype, google meet…) 

omezení nedělních návštěv 
kněze po rodinách, NSO 
doma jako obvykle, v ne-
mocnicích jen zaopatřování  

10% kapacity (BR 16, RO + 
CI 10, CÍS 4), mše každý den 
ráno (mimo BR), večerní 
adorace se sv. přijímáním 
(po BR, st RO, pá CI), litur-
gie až na výjimky bez scho-
ly, nedělní kapacita + 6 lidí 
(kůr) + ostatní jako ④ 
 

limit obřadu 15+, svatby a 
křty se nekonají bez vážné 
nutnosti průběh pohřbu 
jako ③ nebo neveřejně, 
jakékoli pohoštění odložit  
 
zpěv pouze sólo (1 zpěvák 
v roušce a bezpečné vzdále-
nosti od ostatních), repro-
dukovaná hudba k liturgii 
nepatří – výjimka dle úsud-
ku faráře (např. při zpovídá-
ní během adorace…)  
 
setkávání katechetů mimo 
mši přerušeno, samostu-
dium + ostatní jako ④ 
 

max. 2 osoby, na faře 
probíhá jen individuální 
příprava ke svátostem 

osobní lockdown kněze  
(svátosti po domech jen na 
požádání, bez občerstvení) 


