
Informace k pohřbu P. Michala Jadavana v Odrách 10. 2. 2018 
 

Po rozloučení v rodné farnosti otce Michala v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Ostravě – 

Pustkovci v 10.00, které můžete sledovat přímým přenosem na TV NOE, budou v Odrách 

pokračovat pohřební obřady zádušní mší svatou v kostele sv. Bartoloměje ve 14.00 (již bez 

televizního vstupu). Věnujte, prosím, pozornost několika informacím:  

- Kvůli omezenému počtu parkovacích míst se do Oder dopravujte pokud možno 

hromadnou dopravou nebo v automobilech s využitými místy. Doporučujeme příjezd 

minimálně 15 min před začátkem obřadů. Věřící z Jakubčovic a Louček mohou využít 

autobus vypravený ze Spálova 12.45. Zastavuje v Jakubčovicích u restaurace ve 12.55  

a v Loučkách u hlavní silnice ve 13.00. Konečná je Autobusové nádraží Odry. 
 

- V případě příjezdu vlastními vozidly se nedostanete do samotné odbočky ke kostelu 

(ulice Radniční). Nabízí se možnost využít určených parkovišť. Jejich seznam a polohu 

najdete v přiložené mapě. Věnujte jí, prosím, dostačenou pozornost. Parkoviště  

u Dělnického domu doporučujeme zvláště kněžím a řeholníkům, protože tam budou 

po skončení obřadu pozvání na občerstvení.  
 

- Farní kostel bude otevřen k uctění těla otce Michala od 13.00. V 13.15 se můžete 

připojit k modlitbě sv. Růžence. Přístup k rakvi bude umožněn do 13.50. Květiny a jiné 

předměty nebude možné k rakvi pokládat. Bude k tomu vyhrazeno pietní místo před 

kostelem, případně bude vhodné je odnést až na hřbitov. Děkujeme za pochopení.  
 

- Kněží si s sebou přinesou albu a štolu fialové barvy. Budou se oblékat na faře a půjdou 

obsadit vyhrazená místa ještě před začátkem obřadu. Celebrant a kněží koncelebrují 

v ornátech půjdou v průvodu. 
 

- Přední lavice budou rezervovány rodině, kněžím, zasvěceným osobám a hostům. 

Místa budou označena cedulkami. Je pravděpodobné, že všichni věřící se neodstanou 

dovnitř kostela. Proto bude prostor před ním ozvučen. 
 

- Zdravotní služba bude k dispozici v zadní části kostela vpravo.(u sochy P. M. Lurdské) 
 

- Fotografie pořizujte pouze z místa, které obsadíte. Oficiální fotodokumentace bude 

k dispozici na webu Člověk a víra. 
 

- Během svatého přijímání se bude podávat eucharistie před rakví, u bočních oltářů,  

u zpovědnic, pod kůrem, na kůru a před kostelem. 
 

- Po obřadu posledního rozloučení, který uzavírá pohřební obřady v kostele, vynesou 

kněží rakev středem kostela až k autu před budovou fary. Prosíme o respektování 

pokynů pořadatelů při uvolňování uličky pro liturgický průvod. V průvodu se pak 

všichni vydají na místní hřbitov ke kněžskému hrobu, kde se bude konat poslední část 

obřadů – uložení těla o. Michala Jadavana do země.  

- U východu ze hřbitova se budou rozdávat památeční obrázky s fotografií o. Michala  

a základními údaji o jeho službě Božímu lidu. Na následné občerstvení jsou  

do Dělnického domu zváni, kněží a řeholníci, rodina a oslovení hosté. Do církevní školy 

pak zpěváci, studenti a absolventi školy a pořadatelé s farníky. 
 

Již nyní vám děkujeme za všechny projevy soustrasti, za modlitby i oběti spojené s Vaší 

účastí na posledním rozloučením s našim milým kaplanem otce Michalem. 

 

za duchovní správu P. Petr Kuník, farář 


