Z diecézního oběžníku…
(květen 2020)

1. Pravidla pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb
Stálá rada České biskupské konference a biskup - delegát ČBK pro duchovní péči ve zdravotnictví schválili
14. 4. 2020 následující pravidla pro postupné uvolňování omezení, které se týká veřejných bohoslužeb.
 V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb
(s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);
 Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;
 Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;
 Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;
 Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm;
 Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;
 Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.);
údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;
 Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;
 Obdobná pravidla platí pro svatby a křty;
 Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí;
 Kostely mimo bohoslužby zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči;
 Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.

2. Noc kostelů – změna termínu
Dle aktuálního plánu uvolňování omezení souvisejících s epidemií koronaviru bude možné přivítat příznivce
Noci kostelů v mezích aktuálních opatření, a to v pozdějším termínu – v pátek 12. 6. 2020. Samozřejmostí je
respektování aktuálních opatření proti rozšíření onemocnění COVID-19.
1) Pro menší kostely a kaple na venkově to znamená realizovat připravené programy prakticky beze změny.
Velké farnosti ve městech přizpůsobí organizaci programů pro skupiny podle povoleného množství. Předchozí
ročníky Noci kostelů předpokládaly vytvoření programů. Letošní výjimečná situace umožňuje zapojení všem,
bez ohledu na to, jestli už mají program nebo ne, anebo ho mít ani nebudou. Protože už jen samotné otevření
kostelů je program sám o sobě. Nabídněme návštěvníkům krásu a vznešenost chrámových prostor, soukromou
nebo skupinovou prohlídku a ticho k modlitbě i poděkování. Otevřený kostel je znamení naděje pro všechny.
Můžete nabídnout prostor pro duchovní rozhovor či svátost smíření.
2) Letos nově návštěvníky zveme do kostelů a modliteben také prostřednictvím multimediálních prostředků
a internetové sítě. Na webových stránkách Noci kostelů nabízíme možnost sledovat on-line programy z kostelů.
Chceme toto formou umožnit účast na Noci kostelů i starším a nemocným lidem. Internetové přenosy a záznamy
bohoslužeb jsme vyzkoušeli během velikonočních svátků na webu Velikonoce.cz, kdy 43 farností a sborů sdílelo
více než 200 programů. Vše fungovalo bez větších komplikací. Pracujeme na podpoře pro farnosti a sbory, které
dosud nemají s internetovými přenosy zkušenosti a chtějí se takto zapojit. Elektronická verze Noci kostelů je
také zároveň pojistkou pro případ, že by se situace s epidemií vyvinula nepříznivě.
3) Připravujeme také živé vysílání v TV Noe z několika míst naší republiky. Zvláště chceme přiblížit život
zajímavých společenství, místa, která jsou jen velmi těžce přístupná běžným návštěvníkům Noci kostelů.

3. Sbírka na charitativní účely
Každoroční sbírka na charitativní účely, která byla letos plánována na 31. květen, se přesouvá na podzim
na slavnost Ježíše Krista Krále v neděli 22. 11. 2020.

4. Sbírka pro Svatou zemi
Sbírka pro Svatou zemi (Boží hrob), původně plánovaná na 10. duben (Velký pátek), se přesouvá na neděli
13. 9. 2020, jak bylo sděleno Kongregací pro východní církve:

Současná pandemie způsobená virem COVID-19 postihla mnoho zemí a v mnohých z nich jsou uplatňována
preventivní opatření, která nedovolují společné slavení obřadů Svatého týdne, jak jsme běžně zvyklí.
Křesťanské komunity ve Svaté zemi, vystavené nebezpečí nákazy a žijící často ve velice náročných
podmínkách, se každým rokem mohou těšit z velkorysosti věřících z celého světa. Díky ní mohou dále
rozvíjet svou evangelní činnost skrze provozování škol a asistenčních struktur, skrze podporu mírového
soužití, a především péčí o nejmenší a nejchudší – to vše přístupné všem občanům. Vzhledem k této situaci
schválil Sv. otec František návrh, aby se sbírka na Svatou zemi roku 2020 konala v neděli 13. září, před
svátkem Povýšení svatého Kříže. O tomto svátku si připomínáme nalezení relikvie Kříže svatou Helenou
a de facto počátek veřejného uctívání kříže se stavbou chrámu Svatého hrobu v Jeruzalémě. Na Východě
i Západě tak bude tato liturgie znamením naděje a spásy po utrpení, které se nyní dotýká mnoha národů,
a vyjádřením blízkosti a solidarity všem, kdo nadále žijí Ježíšovo evangelium v zemi, kde „vše mělo svůj
počátek“.
kard. Leonardo Sandri, prefekt
P. Flavio Pace, podsekretář

5. Antiochia – letní misie 2020
Pozvání pro mladé na letní misii Antiochia. V posledních letech je kladen důraz
na tři roviny: misie ven (preevangelizace místních obyvatel a prvotní hlásání) a misie dovnitř jak dané farní
obce, tak samotného týmu, jehož členové by pak měli sami začít fungovat ve svých farnostech. Letošním
působištěm bude farnost Lipovec u Blanska. Další informace jsou dostupné na webu <https://antiochia.cz> .
R. D. Mgr. Ondřej Talaš, koordinátor Antiochie

6. Škola Nativity hledá nového ředitele
Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova hledá ředitele/ředitelku pro Křesťanskou základní školu Nativity
v Děčíně - Křešicích. Nástup od začátku školního roku 2020/21. Kontakt pro zájemce na adrese
<provincie.boh@jesuit.cz> ; více informací o škole na <http://www.nativity.cz> .

7. Změny v ustanovení kněží a jáhnů
P. ICLic. Radim Josef Jančář, OCarm., soudní místovikář Diecézního církevního soudu v Brně, moderátor
pro zasvěcený život, člen Kněžské rady a viceprezident Akademie kanonického práva, s platností
od 1. 5. 2020 ustanovení soudním místovikářem prodlouženo na dalších pět let.
. . . a s platností od 1. 5. 2020 ustanovení moderátorem pro zasvěcený život prodlouženo na dalších pět let.

