Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi
v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19
Milé sestry, milí bratři,
vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na nouzový
stav vyhlášený vládou, vydávám toto rozhodnutí:
Od dnešního dne (čtvrtek 12. března 2020) od 14.00 hodin se až do odvolání ruší všechny
(tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání
a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území
brněnské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly
slouženy veřejně.
Nadále platí, že po dobu trvání mimořádných opatření uděluji dispens od osobní účasti na
nedělní bohoslužbě. V tomto případě je možné Ježíše Krista přijímat duchovně, tedy
vyjádřením touhy po jeho přijetí a spojením se s ním v duchovní jednotě. Kostely podle
místních možností mohou zůstat otevřené pro osobní modlitbu.
Situaci, kterou nyní prožíváme a která přináší dočasné odloučení od setkání s Ježíšem
Kristem ve svátostech, přijměme i jako nabídku a výzvu. Může být například cestou k tomu,
abychom si uvědomili, jak velkým darem jsou pro nás svátosti i ti, kteří je udělují. Prosím,
přijměme tuto situaci jako rodina, které není lhostejné, co prožívá ten druhý. Nehledejme
výhody pro sebe, nechtějme obejít bezpečnostní opatření či rozhodnutí. Nereptejme.
Přijměme letošní výjimečnou postní dobu jako účast na Kristově křížové cestě, která byla
nutnou součástí jeho vítězství. Připomínám i dnes, abychom se vrátili k domácí četbě Písma
a ke společným modlitbám v rodinách, například s využitím Kancionálu.
Prosím každého z vás, abychom se spojili každý večer ve 20.00 hodin modlitbou růžence. Ať
je tato modlitba nesena úmyslem na zastavení pandemie koronaviru a k ochraně našich

rodin. A ještě vás vybízím k vědomému a citelnému celodennímu postu, případně k almužně
na dobrý účel, a to v úterý 17. března. Tento den budu takto prožívat spolu s vámi.
Připomínám také možnost sledování přenosů bohoslužeb v médiích (například Rádio Proglas
a Televize Noe je vysílají každý den).
Milé sestry a bratři, nepropadejme panice a malomyslnosti, i v této době je milující Bůh
s námi.

Žehná Váš biskup Vojtěch
Brno, 12. 3. 2020

Moji milí farníci,
vzhledem k okolnostem pandemie koronaviru COVID-19 musíme společně nést břemena
a úskalí spojená s nastalou situací. Myslím si, že si všichni uvědomujeme závažnost situace,
díky které také náš pan biskup volí radikální řešení ochrany nás věřících.
Sám si uvědomuji význam a rozsah tohoto jistě nelehkého rozhodnutí našeho milého
biskupa Vojtěcha, které je popsáno v jeho výzvě, ze které cituji: „Až do odvolání se ruší
všechny veřejné (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy,
modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách
Římskokatolické církve na území brněnské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti
lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně“.
Z tohoto nařízení jsou podle České biskupské konference a z nařízení vlády ČR vyňaty jen
pohřební obřady.
Proto budou v naší farnosti od 12. března 2020 zrušeny všechny veřejné bohoslužby
a veřejné farní aktivity. Veřejné podávání svatého přijímání také nebude možné!
Připomínám předchozí výzvu našeho pana biskupa, kde nás dále informuje o důležitém
stanovisku pro naši víru:
Po dobu trvání mimořádných opatření uděluji v brněnské diecézi
dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.
Ježíše Krista můžeme v těchto případech přijímat duchovně, tedy vyjádřením touhy po
jeho přijetí, a spojením se s ním v duchovní jednotě.
• Vybízím k domácí četbě Písma, k modlitbám, ke společnému sledování přenosů
bohoslužeb.

• Starší a nemocní ať se bohoslužeb účastní prostřednictvím televizního, rozhlasového
nebo internetového přenosu.
•
•
•
•

Nás kněze pak pan biskup vybízí:
Doporučuji dočasně odstranit z kropenek svěcenou vodu.
Svaté přijímání podávejte na ruku.
Obřad pozdravení pokoje vynechejte.
Dále doporučuji, abyste udělovali svátost smíření tam, kde můžete být chráněni
neprodyšnou fólií.

Z těchto výzev plyne, že jsme vyzváni k ohleduplnosti a pochopení těchto naléhavých
opatření, které se dotýkají nejen nás katolíků, ale všech lidí naší vlasti, Evropy a celého světa.
Proto bych Vás rád povzbudil k odvaze a pokorné modlitbě za všechny, které ohrožuje šíření
epidemie koronaviru COVID-19. Tato situace zvláště od nás věřících bude předpokládat
ohleduplnost a zodpovědnost.
Využijme možnosti TV Noe a Rádia Proglas, kde můžeme sledovat bohoslužby a duchovní
programy.
V našich farnostech Jaroměřice nad Rokytnou a Myslibořice proto budou do dovolání
zrušeny všechny veřejné mše svaté jak ve všední dny, tak o slavnostech a nedělích. Mše
svaté o nedělích pro veřejnost tedy nebudou jak dopoledne, tak ani večer a budou zrušeny
všechny veřejné pastorační programy farnosti.
To ovšem neznamená, že jsme opuštění a nyní navzájem vzdálení od našeho Pána. Proto
bych Vás rád poprosil o modlitbu za svoji farnost, za probíhající opravu a záchranu našeho
chrámu a hlavně za zastavení šíření epidemie koronaviru.
Nyní se možná vrátíme k počátkům šíření křesťanství v Římské říši po roce 100 n. l., kdy se
křesťané scházeli se svými biskupy, kněžími a jáhny ve svých domovech.

Naše farnost nyní nabízí tuto pomoc a služby:
Nabídky soukromého přijetí svátosti smíření – zpověď - doma ve vašich rodinách nebo po
individuální domluvě na faře:
- otec Tomáš, telefon 777 831 550
- otec Václav, telefon 723 662 806
V případě nutnosti také s otcem Václavem budeme navštěvovat ty, kdo jsou v nebezpečí
smrti a potřebují přijmout svátost nemocných.
Podobně se na nás, nebo akolyty, můžete obrátit v naléhavých případech pro soukromé
přijetí svátosti eucharistie.

Naše farnost může také lidem v nouzi nabídnout pomoc se zajištěním nákupů potravin,
léků a ostatních potřeb. V naléhavých případech můžeme také tuto službu zorganizovat,
zvláště pro starší a nemohoucí farníky, kteří jsou rizikovou skupinou s ohledem na možné
fatální následky infekce COVID-19.
Pohřební obřady budou beze mše svaté. Budou začínat u vstupu na hřbitov, půjde se
průvodem ke hrobu, kde budou následovat obřady posledního rozloučení. Zádušní mše svaté
budou po dobu výjimečného stavu slouženy za naše drahé zemřelé pouze soukromě.
Zádušní mše svaté budou po dohodě s rodinou slouženy pro veřejnost po skončení
současných opatření vlády a pana biskupa.
Také připomínám, že všechny úmysly na mše svaté budu sloužit podle přijatých
intencí podle rozpisu v letáku farnosti LEF při svých soukromých mších. Tyto mše svaté se
budu snažit sloužit ve všední den podle rozpisu z LEFa a v neděli budu sloužit na společný
úmysl přijatých intencí při své soukromé mši v 10.30 hodin.
Pokud by také během tohoto nelehkého období kdokoliv z Vás rád přispěl na opravu našeho
chrámu, může tak učinit převodem na náš farní účet číslo
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nebo osobně předat v obálce do mých rukou, dobrovolné dary za odsloužené mše svaté lze
vhodit v obálce do poštovní schránky na faře.
Znovu bych Vás rád poprosil o modlitbu za všechny ohrožené nastalou situací zvláště
za lidi, kteří jsou postižení, vystresovaní a zoufalí.
Jako křesťané můžeme přispět ohleduplností a povzbuzením těch, kdo jsou
vystrašení.
Kéž jsme svojí vnitřní nadějí, vírou a důvěrou v Boha povzbuzením pro ostatní!

Všem žehná otec Tomáš

Svatá Zdislavo a svatá Markéto, ochránkyně naší farnosti, orodujte za nás!

