POKYNY PRO NEDĚLNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Až půjdete v neděli do kostela ke svatému přijímání – nebo jen za modlitbou ve spojení s vaší
farností – dodržujte pečlivě následující pravidla:
•

Hned po příchodu si dezinfikujte ruce sprejem. Svěcená voda byla z kropenky odstraněna.

•

Pozdravte Ježíše přítomného v Nejsvětější svátosti pokleknutím nebo hlubokou úklonou a
vezměte si svůj nový nedělník.

•

Ničeho se zbytečně nedotýkejte (lavice a kliky jsou v kostele dezinfikovány každou
sobotu).

•

Přejete-li si dát do košíčku příspěvek na sbírku, učiňte tak ve vlastním zájmu až po svatém
přijímání cestou z kostela.

•

Mimo okamžik svatého přijímání noste v chrámové lodi roušku přes ústa a nos podobně
jako i jinde na veřejnosti. Pokud roušku nemáte, použijte alespoň šálu nebo velký šátek.
Při jakékoli manipulaci s rouškou – nebo její náhradou – myslete na to, že se nesmíte
dotýkat její infikované části.

•

Držte se stranou od ostatních věřících s výjimkou členů vaší domácnosti (odstup 2 metry
není přehnaný).

•

Připravte se na svaté přijímání v lavici pozornou četbou Božího slova z mešní liturgie
(nedělník) a osobní modlitbou. Kancionály do kostela nenoste.

•

Podávání Eucharistie probíhá na etapy každých 10-15 minut dle aktuální potřeby. Vyčkejte
příchodu pověřeného služebníka k oltáři. Přistupujte jednotlivě. Kdo chodíte o holi,
zůstaňte sedět na kraji lavice a zvedněte ruku. Podávající přijde za vámi. Pokud by vás
přehlédl, klidně na něj krátce zavolejte.

•

Stáhněte si opatrně roušku pod bradu (varianta s gumičkami), případně si ji spusťte na krk
(varianta s tkaničkami). V žádném případě ji nikam neodkládejte, ani s ní netřepte.

•

Eucharistii přijímejte výhradně na ruku. Pozor: Dlaně rukou je třeba položit PŘES sebe,
nikoli vedle sebe. S Tělem Kristovým na ruce stůjte – případně klečte – na místě (nikam
se nepřesunujte) a před podávajícím si je sami vložte do úst. Nezapomeňte vyznat víru v
Pánovu přítomnost TICHOU odpovědí Amen.

•

Po přijetí Eucharistie se vraťte do lavice, upravte si roušku, klaňte se Pánu celým srdcem
a pomodlete se děkovné modlitby.

•

Prosíme, odcházejte v tichosti a pamatujte, že není vhodné vytvářet venku obvyklé debatní
kroužky (rušíte ostatní).

•

Nedělník si odneste domů k pečlivému prostudování ohlášek a také jako pomůcku k
modlitbě během týdne.

•

Snažte se využít celou hodinu a nepřicházejte všichni naráz. Platí zákaz shromažďování
nad 30 osob a můžeme očekávat jeho zpřísnění. V takovém případě bude třeba zkrátit dobu
pobytu v kostele, podobně jako v obchodech, aby se na všechny dostalo.
Děkujeme.
+ otec Tomáš

PS. Kněz (akolyta) používá v kostele roušku vždy, když se pohybuje ve vzdálenosti kratší než
2 metry od druhého člověka. Použité liturgické knihy a nádoby uklízí sám.

