
Úklid kostela  

- vysát podlahy v lavicích, po celém kostele, boční kaple, koberce, 

předsíň, zpovědní místnosti 

- utřít prach na oltářích, na lavicích, židle (porovnat), mřížka, 

ambon, křtitelnice, ve zpovědních místnostech, boční kaple, 

staré zpovědnice 

- omést pavučiny  

- umývání podlah v kostele – pokud není nutné raději nenamáčet 

(zvlášť v zimě) 

- porovnat stolek s kancionály, skříňka u vchodu, vyměnit vodu 

v kropenkách (vytřít a umýt misky, starou vodu nalít do kytek) 

- nová požehnaná voda je v kádi za oltářem 

- vyčistit skla a misky pod svíčkami na oltáři 

Úklid sakristie 

- utřít prach na skříních 

- uklidit na kredenci a utřít prach 

- omést pavučiny 

- vynést koš 

- vysát nebo vyklepat rohožku 

- umýt podlahu 

Úklid kůru 1x za měsíc páteční dopolední skupina 

- utřít prach, zábradlí, varhany,  

- omést pavučiny (kůr i boční, schodiště) 

- umýt podlahu 

- zamést schodiště 

U kostela 

- zamést přede dveřmi, u zadního vchodu 

Úklid se provádí pravidelně, pokud se sejde méně lidí, udělá se jen to 

nejdůležitější (kostel) 

 



Úklidové prostředky 

 Vysavače: 

-  jeden je v kostele v úklidové místnosti naproti zpovědní 

místnosti 

- druhý na faře v úklidové místnosti 

- třetí v garáži  

Při vysávání je vhodné měnit koncovky podle vysávaného povrchu 

(dlažba, koberec) 

Po vysátí je třeba vysavače vyklepat  a zkontrolovat jestli nádoba 

v něm není plná, pokud je, je třeba vysypat do popelnic, které jsou za 

vraty na farním dvoře (nebo alespoň oznámit) 

Prodlužovací šňůry jsou za oltářem nebo přímo u vysavačů 

 

Úklidová místnost na faře (WC) 

- teplá voda (pokud je, třeba víc teplé vody berte ji v kuchyni) 

- saponáty 

- smetáky  

- prachovky 

- hadry 

- kbelíky 

- mopy 

Prosím, pokud se něco rozbije nebo bude chybět, dejte mi vědět, ať 

můžu věci dodat a nechybí při dalším úklidu. 

Děkuji. 

 Kontakt: Lenka Pohlová 724166768 

 


