
                                                                                                   Brno, 15. 10. 2020 
Drazí věřící, 

vzhledem k tomu, že restrikce státu se mění průběžně, opatření, která byla 

na dva týdny prezentována jako neměnná s tím, že pak bude vyhodnocen 

jejich účinek, se změnila do pěti dnů, jiná mnohem dříve, je těžké stanovit 

pravidla alespoň na týden dopředu, nicméně se o to pokusím: Dle 

posledních opatření je omezen počet účastníků bohoslužeb na 6. V průběhu 

týdne se tedy může adekvátní počet věřících účastnit recitovaných mší sv. 

v Brně v 7.00 a v 8.00 (mše svaté 17. 10. odpadají). Všechny ostatní 

veřejné bohoslužby se do zmírnění restrikcí státu ruší. 

Nedělní mše svaté budou přenášeny na internetu obdobným způsoben jako 

na jaře. 

Musíme opět počítat s dlouhodobějším výpadkem příjmu z nedělních 

sbírek, proto prosíme dle Vašich možností o finanční příspěvek na naše 

konto k pokrytí průběžných nákladů, které z větší části zůstávají, a také na 

rekonstrukci Domu sv. Hedviky, abychom ji mohli dokončit do příštího 

léta tak, aby tam mohly proběhnout tábory pro děti a mládež. 

V současné situaci musíme zachovat především křesťanský nadhled a 

zdravý rozum. Na jedné straně nelze nevidět, že nemoc Sars 2 je některými 

lidmi zneužívána politicky a k obohacení, především při obchodu se 

zdravotnickým materiálem, což je naprosto zvrácený, i když u těch 

nejbohatších ne neobvyklý hyenismus. Veřejně šířené zprávy nebývají 

zcela pravdivé, manipuluje se účelově se statistikami a zprávy a komentáře 

k nim postrádají objektivitu. Logickým důsledkem je nedůvěra občanů. To 

ovšem neznamená, že bychom měli onemocnění Sars 2 podceňovat, 

podcenit včasnou léčbu apod. Na druhé straně se šíří různé konspirační 

„zprávy“ a videa naprosto debilního obsahu, která jsou sice pro člověka 

s alespoň určitým přírodovědeckým a technickým vzděláním velmi 

průhledná, ale někteří humanitně zaměření nebo méně inteligenčně zdatní 

jedinci jsou jimi oklamáni. Často jsou i tyto aktivity zaměřeny na finanční 

zisk, mohou mít i jiné cíle. Proto žádám všechny, aby se měli na pozoru a 

tyto fantasmagorické bláboly nepřeposílali a nedělali tak katolické tradici 

ostudu. 
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