SDĚLENÍ DIECÉZNÍHO BISKUPA DUCHOVNÍM
Milí spolubratři v duchovní službě,
usnesením ze dne 12. října 2020 vláda znovu rozhodla o omezení počtu účastníků
bohoslužeb, a to na nejvýše 6 osob ve vnitřních i v nějších prostorech, včetně
celebranta a asistence. Opatření platí od středy 14. října 2020 přinejmenším do úterý 3.
listopadu včetně. Od 19. října je na svatbách či pohřbech povoleno maximálně 30
účastníků.
Vzhledem k tomu, že k tomuto rozhodnutí je vážný důvod, jímž jsou lidské životy a zdraví,
všechny Vás prosím, abyste i tato omezení respektovali a zároveň aktivně hledali způsoby,
jak duchovní život ve farnostech udržet v náhradních formách. Všem, kdo se nebudou moci
nedělní bohoslužby kvůli opatřením zúčastnit je udělen dispens od povinné účasti.
Pamatujme však na to, že rozhodně nejde o dispens od života z víry a svátostí. Stejně tak
nejde o čas oddychu pro duchovní správce. Jsme naopak postaveni před velmi náročný
úkol obstát ve své službě plně i v takto ztížených podmínkách.
Kde je to jen trochu možné, vraťme se prosím k videopřenosům bohoslužeb. Dávejme při
tom přednost přenosům živým, abychom utvářeli farní společenství v konkrétním čase.
Neposkytujme záznamy Mší svatých.
Snažme se také prosím – v rámci možností – ponechávat kostely co nejvíce otevřené
a přístupné, s velkým důrazem na soukromou eucharistickou adoraci, případně i svátost
smíření či individuální podávání Eucharistie.
Dle výzvy biskupů ze dne 7. října, památky Panny Marie Růžencové, zůstávejme,
prosím, každý večer propojeni modlitbou svatého Růžence na úmysl ukončení pandemie
s naléhavou prosbou za odpuštění hříchů, za dar usmiřování a pokory. Přijímejme tuto
těžkou situaci nikoliv jako slabost Církve, nechtějme po ní, aby s bezbožnou pýchou
protestovala proti snaze zmírnit dopady pandemie, spíše hledejme v nynějších omezeních
pomocnou ruku Boží Prozřetelnosti k vlastní nápravě a obrácení, k prohloubení duchovního
života a zintenzivnění modlitby v tomto zmateném čase nepokoje.
S vědomím své úplné závislosti na Pánu, v bratrské jednotě a pod ochranou Panny Marie
se vyzbrojujme ctností trpělivosti a stávejme se pevným zázemím modlitby a duchovní
opory všem, kdo trpí či kdo slouží druhým.
S požehnáním, v modlitbě Váš
biskup + Jan

