
Slovo ke krizovému opatření
Vlády České republiky z 15. března 2020

V  souvislosti  s  nařízením  Vlády  ČR  z  15.  března  2020  přinášíme
stanovisko místopředsedy ČBK Jana Graubnera k dalším opatřením v
rámci katolické církve

Drazíí bratrři a sestry,

situace se beřhem neřkolika dnuů  opeř t zmeřnila a nyníí se nachaí zííme v naprosto
vyí jimecřneí  situaci,  kdy  je  celaí  nasře  zemeř  v karanteíneř .  Je  to  rozumneí
opatrřeníí, je trřeba ho respektovat a omezeníí pohybu dodrzřovat. Neneseme
v těchto dnech odpovědnost jen sami za sebe, ale také za všechny ty,
s nimiž se setkáváme. Nevííme, kdo z naí s by mohl byí t infekcřníí  a koho by
mohl nakazit a tíím ohrozit na zdravíí a na zř ivoteř .

Z narříízeníí vlaídy vyplyívaí , zře není možné konat veřejné bohoslužby, a to
ani  v malém  počtu. Duchovníí  ovsřem mohou podle  bodu  I.g.3  tohoto
narříízeníí vykonávat  individuální  duchovní  péči  a  službu. To  tedy
znamenaí ,  zře kostely  mohou  být  otevřeny  a  kněz  zde  může  být
připraven  takovouto  individuální  službu  poskytnout. Stejneř  tak  je
mozřneí  – bude-li to opravdu nutneí  - aby duchovníí  navsřtíívil  veřrříícíí  v jejich
domoveř  a  udeř lil  naprřííklad  svaí tost  pomazaíníí  nemocnyích  nebo  viatikum.
Obhajitelneí  je i slaveníí  bohosluzřby vysíílaneí  naprřííklad prřes televizi, raídio
nebo  sociaí lníí  sííteř ,  avsřak s jen  takovým  počtem  osob,  bez  něhož  by
nebylo možné bohoslužbu uskutečnit. Nemocnicřníí kaplani ať konajíí svou
sluzřbu se souhlasem vedeníí nemocnic a opatrřeni ochrannyími pomuů ckami.

Milíí spolubratrři kneřzř íí a jaíhnoveí , spoleíhaíme na Vasř i rozumnost. Snažme se
všichni  být  k dispozici,  ale  nechovejme  se  tak,  abychom  se  stali
možnou příčinou rizika nákazy.  Vyuzř íívejme mozřnost byí t v kontaktu se
sobeř  sveřrřenyími  telefonem  nebo  prřes  sociaí lníí  sííteř .  Svyím  prřííkladnyím
dodrzřovaíníím zaí sad karanteíny daívejme svyím spoluobcřanuů m dobryí  prřííklad.

Drazí, to, co nám vždy zůstane, je modlitba. Prosííme, nezapomíínejme se
modlit za sebe i za druheí , za nemocneí  a ty, kdo jsou v nebezpecříí smrti, za
zdravotnííky  a  dalsř íí,  kdo  v teřchto  dnech  cřelíí  obrovskeímu  nasazeníí  a
vycřerpaíníí,  za ty, kdo svyími rozhodnutíími za naí s nesou odpoveřdnost a za
brzkeí  ukoncřeníí  teí to  epidemie.  Prřijmeřme  tuto  podobu  postníí  doby  jako
sveího  druhu  duchovníí  cvicřeníí,  jako  nabíídku  od  Paína,  kterou  naím  dal
zpuů sobem,  jakyí  bychom  si  sami  neprřipravili,  ale  kteryí  muů zře  byí t  pro
kazřdeího z naí s i pro Cíírkev prříílezř itostíí  ke skutecřneí  zmeřneř  smyísř leníí,  k níízř
jsme byli vyzyívaíni na Popelecřníí strředu.

16. brřezna 2020

Jmeínem biskupuů  CČech a Moravy

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomouckyí , míístoprředseda CČBK


