Návrat veřejných bohoslužeb – otázky a odpovědi
Zpracováno pro farnosti Rokytnice – Brodek u Přerova – Citov
Na základě rozhodnutí vlády ČR představuje s platností od 18.11.2020 účast na bohoslužbě do určitého
počtu účastníků výjimku z omezení volného pohybu osob v nouzovém stavu. Tím došlo k vytouženému
zrušení podzimního zákazu veřejných mší, který v naší zemi trval pět týdnů.
1. Kolik lidí může být v kostele na veřejné bohoslužbě?
Záleží na stupni pohotovosti vůči epidemii, který v době nouzového stavu vyhlašuje vláda ČR na
podnět Ministerstva zdravotnictví, ale také na velikosti konkrétního kostela či kaple. Prostorové
hledisko, jehož nastavení je v tuto chvíli předmětem jednání epidemiologů s biskupskou konferencí,
se zatím neuplatňuje. Vláda však už jasně řekla, že s rozdílnými podmínkami v různě velkých kostelích
je třeba v blízké době počítat.
2. Jak se od sebe jednotlivé stupně pohotovosti liší?
Do doby, než bude znám upravený způsob výpočtu, platí, že při nejhorším pátém stupni pohotovosti
může být na mši svaté přítomno až 15 lidí. Nejmírnější první stupeň umožňuje účast 100 věřících –
druhý stupeň 50, třetí 30 a čtvrtý 20. Tyto základní limity se týkají lidí v chrámové lodi, kteří mezi
sebou udržují rozumné rozestupy. Na stavebně oddělený kůr můžeme pustit až 5 zpěváků (včetně
varhaníka) a stejný počet přisluhujících (včetně kněze) bude v sakristii. Nebude-li řečeno jinak,
potřebuje si každá z těchto skupin opatřit na nedělní mši v naší farnosti vstupenku příslušné barvy
(červená – žlutá – zelená). Jednotlivé skupiny by se spolu v kostele neměly zbytečně potkávat.
3. Platí stejné limity v počtu účastníků i pro pohřeb?
Ano. Proto při vyšších stupních pohotovosti může veřejná část pohřebního obřadu po domluvě
s rodinou proběhnout na hřbitově. Zádušní mše je v takovém případě přístupná pro omezený počet
pozůstalých. Ostatní věřící – pokud si to přejí – mohou zůstat stát před kostelem. K dispozici jim bude
přenos zvuku i svaté přijímání ve dveřích.
4. Potřebuji vstupenku k účasti na mši sv. ve všední den?
V našich podmínkách to není potřeba. Jiná je ale situace ve městech a lidnatějších krajích. Dejte si
na to pozor zvláště v Přerově, kam jste byli mnozí zvyklí chodit na mši cestou k lékaři, nebo na nákup.
5. Co kdybychom ve všední den překročili povolený počet lidí?
To by mě docela příjemně překvapilo. Z jednoho takového případu bychom určitě nedělali vědu.
Nemůžete přece chtít po knězi, aby vás přepočítával. V kostele má dost jiných úkolů.
6. Na ranní mši se přes týden kvůli práci/škole nedostanu.
Můžu přesto přijmout Ježíše v Eucharistii při jiné příležitosti?
Ano. Svaté přijímání se u nás podává od pondělí do pátku také mimo mši po skončení večerní
adorace. Tuto možnost využívají věřící, kteří téhož dne ještě u přijímání nebyli. Ostatní mohou
podruhé přijímat Krista pouze duchovně.
7. Musím při svatém přijímání klečet, když ho podáváte u klekátka?
Ne. Každý věřící si podle potřeb svého těla i duše svobodně volí způsob přijímání Eucharistie buď ve
stoje nebo vkleče, do úst nebo na ruku. Přitom je třeba vždycky dbát na usebranost, důstojné chování
a správný vnitřní i vnější postoj.
8. Můžu jít při adoraci ke svatému přijímání, i když vejdu do kostela na poslední chvíli?
Dokážete-li se rychle usebrat a nemáte jinou překážku, doporučuji sv. přijímání nevynechávat.
Rozhodující je přitom Vaše touha po setkání s Kristem.
9. Mše svatá je srdcem neděle. Kam a kdy si můžu přijít pro vstupenku?
Vstupenky na nedělní mši rozdávám zdarma od pondělí do pátku během večerních adorací a v době
adventní také po rorátech. V případě, že je pro vás cesta do kostela v uvedenou dobu příliš obtížná,
poproste někoho z farníků, ať vám lístek donese. Byl bych ale rád, abyste se naučili chodit do chrámu
i ve všední den. Živý Pán Ježíš v Eucharistii vám tu trochu obětovaného času velmi rád vynahradí.

10. Co může dělat člověk, který chce přijít v neděli na mši, ale nemá vstupenku?
Je docela dobře možné, že na některé mši sv. doma nebo v okolí ještě vstupenky zbývají. Doporučuji
proto nejprve mrknout na mušli, kam se snažím denně dávat aktuální přehled obsazenosti míst.
Vstupenky, které po páteční adoraci zůstaly nevyužité, si můžete v sobotu rezervovat telefonicky
(736 522 838). V neděli je možné příchod do kostela risknout. Pokud už volné vstupenky nebudou
k mání, zůstanete stát venku, kde bude zajištěn přenos zvuku i svaté přijímání.
11. Můžu si vzít lístek na dva týdny dopředu?
Normálně ne, protože takové vstupenky zatím nejsou připravené. Ve výjimečných případech se ale
zkuste zeptat a uvidíme, co se s tím dá dělat.
12. Musím mít vstupenku při bohoslužbě fyzicky u sebe?
Ne.
13. Budeme v kostele zpívat?
To je trochu složitější téma. Aktuálně platný zákaz zpěvu stanoví, že společně nemůže zpívat více
než 5 lidí najednou. Z toho důvodu je liturgický zpěv možný pouze v malé oddělené skupině zpěváků
na kůru. V případě sólového zpěvu kněze u oltáře je samozřejmostí nasazená rouška. Kancionálové
písně, odpovědi k žalmům, jednotlivé části ordinária nebo dialogy s aktivní účastí lidu až do
odvolání zpívány nebudou. Předem děkujeme varhaníkům a zpěvákům, kteří se ochotně ujmou
nelehkého úkolu doprovázet bohoslužbu hudebně i bez podpory z lidu.
14. Kolik mší svatých bude ve farnosti vlastně k dispozici?
V nejvyšších stupních pohotovosti budu mít v každém kostele dvě nedělní mše svaté.
15. Na které z nedělních mší se bude sloužit úmysl zapsaný v intenčním kalendáři?
Je-li mší svatých v kostele více, platí zapsaný úmysl automaticky pro tu dřívější z nich. Záměna časů
je v odůvodněných případech možná na přání objednatele, který se ozve na faru s dostatečným
předstihem, tj. dříve, než budou publikovány ohlášky.
16. Je možné požádat o mši svatou na úmysl, který nebyl plánovaný?
Ano. Přidané termíny můžete po domluvě s knězem využít pro svoje úmysly.
17. Jak to teď bude s rozpisem služeb lektorů?
Při vyšším počtu mší, potřebujeme logicky více lektorů, než je zvykem. Celoroční rozpis služeb proto
nyní nemůžeme použít. Všechny farníky ochotné číst prosím, aby se sami aktivně zajímali v sakristii,
zda mohou pomoci. Nosíte-li na čtení brýle, berte si je do kostela preventivně s sebou.
18. Jak dlouho zůstane možnost přijít do kostela pouze ke svatému přijímání?
Příležitost ke sv. přijímání mimo mši zůstane o nedělích zachována, dokud nezrušíme vstupenkový
systém. S podáváním Eucharistie při adoraci ve všední dny počítám, dokud se neobnoví pravidelné
večerní mše.
19. Musím se zpovídat z toho, že jsem nebyl/a v neděli na mši svaté?
Záleží na tom, zda šlo o neúčast zaviněnou, nebo ne. Zpytujte proto svědomí, jak jste se o účast na
vynechané nedělní mši snažili. Sledování online přenosu mše svaté na internetu, nebo v klasických
médiích, představuje skvělou první pomoc v čase nemoci či jiné nouze, nikoli však náhradu osobní
účasti na bohoslužbě, ve které nám nebrání nic jiného než vlastní pohodlnost.
20. Dá se očekávat konec omezujících opatření do Vánoc?
To nikdo neví, ale já s tím raději příliš nepočítám. Konkrétní pokyny pro vánoční svátky vydáme po
plenárním zasedání pastoračních rad přibližně v polovině prosince. Teď se snažme prožít autentický
advent se srdcem otevřeným pro Pána a jeho slovo. Děkuji za Vaši trpělivost.
S požehnáním
otec Tomáš
PS. Jménem farnosti děkuji také za dočasné zvýšení Vašeho příspěvku do nedělní sbírky za účelem
přiměřeného pokrytí ztrát z doby, kdy jste do kostela nechodili. Výzva se týká části farníků, kteří nejsou
v tíživé finanční situaci. Pán Bůh zaplať!

