Milí farníci!
V současné chvíli rušíme nedělní bohoslužby od 15. března 2020 až do odvolání!
Za daných okolností jsou všichni věřící až do odvolání dispensováni našimi
biskupy od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách.
Na základě prohlášení biskupů je tedy mimořádně možné splnit si svou "nedělní
povinnost" sledováním liturgie v TV (televize Noe), rozhlase a svátečním slavením dne
Páně. Tím může být i společná modlitba v rodině, či čtení z Písma připadající na tu
kterou neděli (naleznete je na internetových stránkách liturgie.cz), nebo četba
Katolického týdeníku atd.
Televizní a rozhlasové vysílání nedělních bohoslužeb jsou:

Televize Noe: neděle v 10.30 hodin, v sobotu v 18.00 hodin, po - pá v 12.05 hodin.
Radio Proglas: neděle v 9.00 a v 19.30 hodin.
V neděli 15.3. a o dalších nedělích až do odvolání bude náš modřanský kostel pro vás
otevřen ke krátké individuální modlitbě, k přijetí svátosti smíření a Eucharistie.
•

Svaté přijímání s modlitbou Otčenáš budeme podávat v 8.00, 8.20, 8.40 hodin,
dále pak v 9.30, 9.50 a v 10.10 hodin.

•

Prosíme, abyste se nezdržovali v kostele déle, než po dobu krátkého obřadu.
Pamatujme, že účastnit se může vždy max. 30 lidí!

•

Velmi prosíme, aby přijímající vzhledem k daným okolnostem upřednostnili
přijímání Eucharistie „na ruku“.

•

Svátost smíření je možné přijmout od 7.30 – 8.00 hodin a od 9.00 – 9.30 hodin.

Ve všední dny:
•

Mše svaté a biblické hodiny zatím zůstávají při zachování maximálního počtu
účastníků 30 osob dále bez změny.

• Ruší se až do odvolání výuka náboženství.
• Farní rekolekce v sobotu 14.3. je zrušena.
•

Návštěvy nemocných, zvláště pak v případě zaopatřování svátostí nemocných,
jsou samozřejmě možné. Neváhejte o ně požádat.

Prosíme všechny o trpělivost a vzájemnou ohleduplnost. Dodržujme hygienu mytí
rukou před tím, než se vydáme do kostela. Obtíže spojené s virovou epidemií obětujme
za nemocné, zdravotníky a za brzké ukončení nákazy. Přijměme tuto situaci také jako
pokání za naše osobní hříchy i za hříchy církve a celé společnosti.
Za vás všechny se modlíme a žehnáme!
P. Josef a P. Karol
Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne

12. března 2020
Níže naleznete prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření
vlády z 12. března, která od 14.00 hodin vyhlásila nouzový stav:
Drazí věřící,
v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet
účastníků shromáždění, včetně náboženských na 30 osob, se prakticky ruší veřejné
bohoslužby a další církevní akce.
Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná řešení. Všichni
věřící jsou z tohoto důvodu do odvolání dispensováni od fyzické účasti na
nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích
a den Páně slavit v rodinném kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí
svátostí v kostelích, které zůstanou v rámci možností otevřeny.
Sledujte rovněž další informace ve svých diecézích, kde budou opatření
konkretizována.
Vyzýváme k zachování klidu, k připravenosti pomoci potřebným, a především k
modlitbě.
Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za
ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné
tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny
zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými
křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky
a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme.
Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské
sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a
Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.
Žehnáme Vám i Vašim blízkým!
Jménem biskupů České biskupské konference
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK
K situaci se vyjádřil i předseda rady ČBK pro duchovní službu ve zdravotnictví biskup
Zdenek Wasserbauer. Zde je jeho stanovisko:
Nemocniční pacienti a senioři nezůstanou bez zajištění svátostí a nutného duchovního
doprovázení. Vybízíme nemocniční kaplany a kněze, aby nemocné a seniory navštívili
vždy, kdy je ohrožen život a je třeba udílet svátosti. Ostatní návštěvy ať podle důležitosti
vzhledem k nastalé vážné situaci zváží. Je třeba samozřejmě vždy snažit se respektovat
řád zařízení, dodržovat hygienická opatření a nevykonávat návštěvy u nemocných
pakliže
sami
vykazují
příznaky
respiračních
onemocnění.
Zákaz návštěv v nemocnicích a zdravotnických zařízeních by se na ně ale obecně neměl
vztahovat, protože by měli být vnímáni v režimu nemocničního personálu. Kde by
kněžím přesto nebyl umožněn vstup, je dobré pokusit se obrátit na příslušného

nemocničního kaplana, který má vzhledem k pracovně právnímu vztahu s nemocnicí
jiné možnosti kontaktu s nemocným a ve zprostředkování návštěv.
biskup Zdenek Wasserbauer

