
Výzva ostravsko – opavského biskupa věřícím diecéze 
v souvislosti s šířením nákazy koronavirem

Drazí bratři a sestry,
obracím  se  na  vás  v  situaci  šířící  se  nákazy  koronavirem,  která
citelně  zasahuje  do  života  celé  společnosti  i  církve,  která  je  její
součástí.  Všichni  společně  máme povinnost  usilovat  o  to,  aby  se
šíření  nákazy  pokud  možno  co  nejvíce  zamezilo,  nebo  zpomalilo.
Zároveň  ale máme jako křesťané i v této situaci povinnost být šiřiteli
Kristovy lásky a naděje formou modlitby a účinné pomoci druhým.
Církev  respektuje  Mimořádné opatření  vlády  a  biskupové vyzývají
farnosti k jeho dodržování.
Pro  život  církevních  společenství  v  ostravsko–opavské  diecézi
upřesňuji všeobecná vládní nařízení následujícím způsobem:

 Zodpovědností  každého  duchovního  je  zajistit,  aby  na
bohoslužbách nebylo skutečně více než 100 osob. V případech,
že  budou  z  tohoto  důvodu  na  některých  místech  nedělní
bohoslužby  zrušeny,  uděluji  věřícím  dispens  od  účasti  na
nedělní bohoslužbě. 

 Stejně  tak  uděluji  dispenz  od  účasti  na  nedělní  bohoslužbě
všem věřícím nad 70 let věku, osobám se sníženou imunitou,
nebo chronicky nemocným a to bez ohledu na místní situaci.

 Mají-li dispenzovaní možnost, doporučuji, aby sledovali nedělní
bohoslužby  prostřednictvím  sdělovacích  prostředků  zvláště
Televize  Noe  a  Radia  Proglas,  případně  využili  pro  slavení
eucharistie a svaté přijímání všední dny.

 V  přímluvách  ať  je  pamatováno  v  souvislosti  s  epidemií  na
nemocné,  zemřelé  a  jejich  rodiny,  na  zdravotní  personál  a
státní představitele a jejich rozhodnutí.

 Při  pozdravení  pokoje  vynechejte  podání  rukou.  Vyprázdněte
kropenky u vchodů do kostela.

 Nemocným  a  seniorům  ať  je  nabídnuto  v  rámci  možnosti
farnosti  přinášení  eucharistie,  při  zachování  patřičných
hygienických opatření.

Obracím se na všechny své diecézany, abychom nesli  tuto situaci
současného života světa jednak ve svém odpovědném chování, ale
také v modlitbě. Spoléhejme nejen na opatření lidské, ale na pomoc
Boží  a  na  ochranu nebeské  Matky.  Jak  to  bylo  vlastní  věřícím ve
všech těžkých dobách. Můžeme se také připojit k modlitební výzvě
papeže  Františka  a  každý  večer  až  do  středy  Svatého  týdne  se
modlit ve 20:00 za ochranu a pomoc Panny Marie.
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