Prohlášení brněnského děkanství k mimořádnému opatření
vlády ze dne 12. března 2020
Drazí věřící,
ČBK rozhodla, že „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 dispenzováni 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“.
Analogicky k tomuto rozhodnutí platí následná pravidla i pro apoštolát našeho Kněžského
bratrstva. Dispenze od nedělní účasti na mši svaté platí lokálně pro celou Českou republiku,
tedy i pro všechny věřící tradice. Mši svatou, slouženou v brněnské kapli Královny posvátného
růžence, která nebude veřejně přístupná, bude možno sledovat v neděli v 10.00 hodin na našich
internetových stránkách. Pro počáteční eventuální technické problémy prosíme o pochopení.
Svátost pokání a sv. přijímání bude možno přijmout po domluvě v neděli odpoledne a
v průběhu týdne v rámci mše svaté, sloužené v Brně od pondělka do soboty v 7.00 a v 8.00
hodin. Je samozřejmé, že do kaple nebude vpuštěno nikdy více než 29 věřících. Všechny ostatní
mše svaté na všech místech ČR odpadají. V případě potřeby jsme připraveni po domluvě
nejlépe skupiny věřících poskytovat svátosti pokání a Eucharistie na celém území ČR, ovšem
bez sloužení mše svaté.
Vzhledem k absenci nedělních sbírek při mši svaté chci požádat dle Vašich možností
o příspěvek na náš apoštolát na bankovní účet, neboť větší část pravidelných výdajů se nemění.
Za pomoc Pán Bůh zaplať.
V modlitbě se chceme sjednocovat s následujícími úmysly českých biskupů: „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.“ Vzpomínejme tedy v modlitbě umírající a trpící, „zvláště
ty, kteří Ježíšovo milosrdenství nejvíce potřebují“, přinášejme zadostiučinění za bezbožnost a
hříchy v současném světě, jež zasluhují Boží tresty, prosme za obrácení všech národů k jediné
pravé Církvi Kristově. Jen tak svět může nalézt pokoj a požehnání, jak o tom skrze svaté
vizionáře hovořila Panna Maria ve Fatimě. V tomto duchu se modleme posvátný růženec a
zasvěcení Českých zemí Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
O aktuálních změnách a přenosech bohoslužeb z Brna naleznete informace na našich
internetových stránkách.
Toto prohlášení bylo projednáno se superiorem distriktu P. Stefanem Freyem.
S kněžským požehnáním

P. Tomáš Stritzko FSSPX – děkan

