Vláda ČR vydala dne 8. října 2020 dvě Usnesení „o přijetí krizového opatření“, z nichž se
života církve a dění v kostelích týká zejména to druhé, z něhož uvádíme toto pro nás podstatné:

Vláda s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne
25. října 2020 do 23:59 hod.
1. Zakazuje
1. Hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve
vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než 20 osob ve
vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti.
Tyto osoby udržují odstup od jiných osob alespoň 2 metry.
Zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby a
jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce,
sportovní akce, přehlídky a ochutnávky…
Zakazují se také poutě a podobné tradiční akce.
Do počtu 10 osob na bohoslužbách se nezapočítává kněz, kostelník, varhaník, případně další, kteří jsou potřební k zajištění konání bohoslužby a provozu
kostela. Na základě konzultace s panem ministrem zdravotnictví bylo dále odsouhlaseno, že liturgické zpěvy je možné praktikovat, ale pouze skrze reprosoustavu,
přičemž kantor je sám v prostoru stavebně odděleném od shromážděného lidu
nebo bez reprosoustavy také z prostoru stavebně odděleného (např. z kůru).
Pokud někdo ve svém svědomí vyhodnotí, že se nemůže nebo by se neměl účastnit společného slavení nedělní bohoslužby s ostatními bratry a
sestrami vzhledem k věku, zdravotnímu stavu (má příznaky onemocnění Covid19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění, nebo je v povinné karanténě),
či jiným vážným důvodům (izoluje se dobrovolně ze zdravotně odůvodněné
opatrnosti – náleží do rizikové skupiny či z důvodu ochrany druhých – nebo nemá
možnost se bohoslužby zúčastnit z důvodu omezení, vyhlášených orgány veřejné
správy), jistě může slavit bohoslužbu jiným způsobem, např. sledováním nějakého přenosu ( https://www.mseonline.cz/ , Rádio Proglas nebo TV Noe), rozjímáním a modlitbou mešních textů daného dne ( http://m.liturgie.cz/misal/ )
nebo jinou vhodnou modlitbou.
Současně je třeba připomenout, že zejména účast na nedělní bohoslužbě a
slavení „dne svátečního“ je vážnou skutečností a neměli bychom se tedy sami
snadno dispensovat nebo se jich zříkat bez oprávněného důvodu. Není dobré
poddávat se přehnanému strachu a obavám z nákazy, je třeba zejména používat
zdravý selský rozum, abychom nezanedbali nic potřebného, ale zároveň nepřeháněli, je třeba sledovat vládní nařízení, dodržovat hygienické zásady a používat
vhodné prostředky (roušky či respirátory, hygiena a desinfekce rukou, rozestupy
atd.).

Náš kostel bude po dobu Usnesení „o přijetí krizového opatření“, tj.
alespoň do 25. října 2020, otevřen pro individuální duchovní službu (osobní
modlitba, svátost smíření, individuální podávání sv. přijímání, duchovní rozhovor a podobně):
v neděli od 8:00 do 11:30,
v úterý od 16:00 do 18:00,
v pátek od 16:00 do 18:00,
uvedené časy jsou orientační a mohou se měnit dle aktuální situace.
Všichni vstupující do prostoru kostela si při vstupu desinfikují ruce, během bohoslužby a po celou dobu pobytu v kostele mají přes nos a ústa respirátor nebo roušku a dodržují bezpečné rozestupy (cca 2 metry).
Ale zejména je třeba se modlit, vzývat Boží pomoc a odevzdávat se
mocné přímluvě Panny Marie a našich zemských patronů.
V měsíci, kdy v modlitbě růžence spolu s Pannou Marií kontemplujeme Kristovu tvář a vyprošujeme si s důvěrou v Boží pomoc ukončení epidemie, ať se za
nás přimlouvá i sv. Lukáš. Tento evangelista bývá znázorňován také jako ten, který
maluje tvář naší nebeské Matky. Kéž bychom i v její tváři dokázali zahlédnout víru,
pokoj a velikou důvěru, s jakou doprovázela svého Syna od Betléma až na Kalvárii
a zakoušeli i její pomoc a přímluvu!

Výzva Stálé rady ČBK:
modlete se růženec za ukončení pandemie
Ve středu 7. října 2020 se v Olomouci konalo jednání Stálé rady ČBK. Její
členové vyzývají věřící v celé České republice, aby se modlili růženec za ukončení
pandemie COVID-19.

Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny
Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl
ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a
přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby.
Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00
hodin, ať sami či společně v rodinách.
Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z
lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší
a těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,
utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu
našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým.
Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho
zla.
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým
žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!
Mons. Jan Graubner, Mons. Jan Vokál, Mons. Jan Baxant, Mons. Martin David

