
K vládnímu nařízení z 21. 10. 2020 

Milí spolubratři v duchovní službě,  

 

opět vás všechny moc zdravím v této - z různých stran vypjaté - době, kdy se na 

nás hrnou stále nové a nové předpisy, které mají zpomalit vývoj a následky 

pandemie Covid-19. Modlím se za vás, za vaši rozumnost, uvážlivost a 

moudrost. Všichni jsme uprostřed několika proti sobě jdoucích věcí, z nichž ani 

jednu nemůžeme pominout. Tím myslím naši individuální duchovní péči a 

služby, naši povinnost chránit před nákazou druhé i sebe, respektovat stále se 

měnící bezpečnostní předpisy vlády - a toto všechno integrovat do našeho 

pohledu kněze.  

 

Každá farnost naší diecéze má svá specifika, při nichž máme víc hledat to, co 

umožňují, než to, co neumožňují. Pamatujte, že vaše farní společenství může tuto 

dobu nejen přežít, ale může jí být také vytříbeno a posíleno. A to je, bratři, ruku v 

ruce s modlitbou a ve spolupráci s otci děkany nyní vaše práce.  

 

Co dělat konkrétně?  

Vzhledem k omezení pohybu na veřejnosti, doporučuji tam, kde je to možné, 

přenášet bohoslužby on-line, na kterých mohou být kromě celebranta přítomní 

také „zaměstnanci“, tedy kostelník, varhaník a technik přenosu. Na svatbách a 

pohřbech nyní může být přítomno maximálně 10 osob. V čase, kdy není možné 

konat veřejné bohoslužby, můžete přemýšlet, čím a jak nahradit zakázané 

hromadné akce a shromažďování osob na veřejnosti. Na jaře jste mnozí 

překvapovali pastoračními nápady a věřím, že i v dnešních podmínkách budete 

ve spolupráci s Duchem Svatým kreativní.  

 

Blíží se Vzpomínka na všechny věrné zemřelé a současná vládní nařízení 

neumožňují její tradiční průběh. I tady prosím, abyste například při 

individuálních žádostech o svátost smíření postupovali moudře. Také prosím 

zmíněné otce děkany, aby se znalostí místních specifik byli svým kněžím a 

jáhnům nápomocni.  

 

Všem vám děkuji za vaši službu, vzpomínám v modlitbě a ze srdce žehnám.  

 

Váš biskup  

+Vojtěch  

 

Další informace jsou na webu ministerstva zdravotnictví 

https://koronavirus.mzcr.cz/  
 

https://koronavirus.mzcr.cz/

