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Vážení věřící z Českého Krumlova
a odsud spravovaných farností,
jak jistě všichni dobře víme, nastala druhá
vlna pandemie coronaviru a s tím spojená přísná
opatření vlády České republiky. Ještě minulý týden
platilo, že v kostele na bohoslužbě může být
zúčastněno maximálně 100 věřících a je zakázaný
zpěv věřících. Bohužel však nastalo ještě přísnější
opatření – že v kostele je během bohoslužby
dovoleno maximálně 10 věřících, což ale znamená,
že v neděli nejsme schopni se do tohoto limitu vejít.
Proto musíme v našich farnostech na neurčito zrušit veřejné bohoslužby
podobně, jak jsme to učinili i na jaře, kdy pandemie začala.
Znamená to, že v Českém Krumlově bude kostel sv. Víta otevřen věřícím
každý den od 8:30 do 17:00 hodin. Věřící budou mít možnost po celý den přicházet
do tohoto kostela, aby se mohli pomodlit a adorovat před svatostánkem. Každý den
budeme jako kněží k dispozici ke svátosti smíření, a to od 16:30 do 17:00 hodin.
Věřící, kteří přijmou svátost smíření, mohou pak v té době individuálně přijmout i
svaté přijímání.
Kromě toho, pokud někdo není schopen přijít do kostela, jsme připraveni jej
navštívit a posloužit mu svatými svátostmi. V případě zaopatřování nemocného jsme
také připraveni okamžitě posloužit.
Veřejné bohoslužby se ruší, avšak denně budeme sloužit mše svaté a
v Českém Krumlově budou odsloužené v ten určitý den objednané intence.
Pan biskup Mons. Vlastimil Kročil udělil do odvolání dispenz od
povinnosti účasti na nedělní mše svaté. To znamená, že vyzýváme naše věřící, aby
v neděli se účastnili mše svaté prostřednictvím médií – TV NOE, TV LUX, ČT nebo
Rádio Proglas.
Budeme se snažit zprovoznit denní vysílání mší svatých z farní kaple v Českém
Krumlově, abyste měli možnost se s námi spojit v modlitbě v přímém přenosu.
Prosíme věřící, aby se denně s námi spojovali v modlitbě svatého růžence ve
20:00 hodin. Dále bude dobré využít k osobní zbožnosti různé pobožnosti
z kancionálu, především Loretánské litanie nebo pobožnost Křížové cesty.
Děkujeme všem za pochopení a jsme spojeni v modlitbě.
R. D. Mgr. Václav Pícha, JC. D.
prelát českokrumlovský

Milí spolubratři v biskupské,
kněžské a jáhenské službě,
bratři a sestry,
z rozhodnutí vlády ČR platí od pondělí
12. 10. 2020 nová hygienická opatření, která kromě
jiného omezují počet účastníků na bohoslužbách
jen na 10 věřících, kromě těch, kteří ji vedou.
Účast na svatebních a pohřebních obřadech je
povolena do 30 osob.
Tato situace znemožňuje účast na mši svaté většině věřících. S účinností od pondělí
12. října 2020 do odvolání uděluji pro věřící na území českobudějovické diecéze dispens
od osobní účasti na nedělní mši svaté v kterémkoliv z následujících případů: a) mají
příznaky onemocnění COVID 19, chřipkové či jiného respiračního onemocnění, b) jsou
v povinné karanténě, c) izolují se dobrovolně ze zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové
skupiny, ochrana druhých), d) nemohou se bohoslužby zúčastnit z důvodu omezení,
vyhlášených orgány veřejné správy.
Pokusme se v této vážné chvíli života církve zamyslet nad tím, co nám chce Bůh
touto situací sdělit. Když dopouští před námi zavřít nějaké dveře, snad chce, abychom se
podívali, že už nám otevřel jiné. Nedejme se touto situací ochromit a hledejme nové cesty.
Proto prosím o následující:
Obnovte, tam kde je to možné, přenášení bohoslužeb, jak jste to dělali už
při jarní vlně pandemie.
Kostely, nakolik je to možné, ať jsou zpřístupněny a využijte je
k soukromé adoraci před vystavenou Nejsvětější svátostí.
- Podle výzvy Stálé rady ČBK na den Panny Marie Růžencové, se
společně modleme svatý růženec na úmysl ukončení pandemie COVID – 19.
Modlitba růžence a Loretánské litanie jsou mocným, a přitom snadno
dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využijme tyto prostředky
zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužeb. Sjednotit se
můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20:00 hodin, ať sami či
společně v rodinách.
- Ať i nadále pokračuje služba zpovědníků a udělování svátostí
jednotlivcům.
- Plánovaná sbírka na misie 18. října 2020 se přesouvá na náhradní termín,
který bude upřesněn.
Kéž z této zkoušky vyjdeme obnoveni a posilněni. Každému z vás ze srdce žehnám.
Mons. Vlastimil Kročil
biskup českobudějovický

Mše svaté v týdnu od 11. 10. 2020 do 18. 10. 2020 Český Krumlov:
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Liturgické texty - 28. neděle v mezidobí
I. čtení: Iz 25, 6 - 10 II. čtení: Flp 4, 12 - 20 Evangelium: Mt 22, 1 - 14
oznámení

- Z rozhodnutí vlády České Republiky od pondělí 12. října 2020 začínají platit
nová opatření (COVID – 19), která kromě jiného omezují počet účastníků na
bohoslužbách. Více informací uvnitř farního zpravodaje - Pastýřský list
českobudějovického biskupa J. E. Mons. Vlastimila Kročila.
- Upozorňujeme věřící, že bohoslužby v jednotlivých farnostech se ruší až do
odvolání. V Českém Krumlově mše svaté (intence), které jsou zamluveny na
jednotlivé dny, budou odslouženy.
- Uvnitř farního zpravodaje věřící naleznou také poselství českokrumlovského
preláta k situaci COVID -19 v našich farnostech.
-

V pondělí 12. října je památka sv. Radima, biskupa.
Ve čtvrtek 15. října je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.
V pátek 16. října je památka sv. Markéty Marie Alacoque, panny.
V sobotu 18. října je památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.

www.farnostck.bcb.cz
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