Římskokatolická farnost Kašperské Hory
(mimořádná opatření v důsledku pandemie COVID-19)

V souvislosti s vládním vyhlášením stavu nouze v důsledku pandemie COVID-19, biskup
českobudějovický Mons. Vlastimil Kročil vydal toto nařízení:

Na území českobudějovické diecéze ruším všechny veřejné
bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební
setkání a jiná shromáždění ve všech kostelích a kaplích.
Toto rozhodnutí platí ve všech naších farnostech až do odvolání.
Mons. Vlastimil Kročil všem věřícím na území českobudějovické diecéze uděluje dispenz od
povinné účasti na nedělní bohoslužbě. Doporučuje využít každodenních přenosů bohoslužeb v
médiích, například Radia Proglas, Televize Noe, Televize Lux a prostřednictvím internetu i z dalších
poutních míst.
Zároveň po dobu trvání mimořádných opatření chceme vhodným způsobem zpřístupnit chrámy ke
svátosti smíření, individuálnímu podávání svatého přijímání, k modlitbě svatého růžence, křížové
cesty, či soukromé adoraci.
V Kašperských Horách bude zatím otevřen pro individuální návštěvu a modlitbu kostel sv. Markéty
Neděle:

9:00 – 10:30 s možností individuálního podávání svatého přijímání

Pátek:

16:00 – 17:30 s možností individuálního podávání svatého přijímání

Otec biskup Mons. Vlasimil Kročil napsal: „Je žádoucí, aby všem lidem dobré vůle, byla v těchto
nelehkých časech poskytnuta příležitost vyhledat posilu u svatostánku.“
Kněžím se doporučuje slavit mše svaté na úmysl, o který je věřící požádají, a na kterých mohou být
přítomni. Po dřívější domluvě s věřícími kněží budou sloužit soukromou mši svatou v domluvenou
dobu.
Všechny věřící vybízíme, aby se snažili každý den, zvláště pak v neděli, věnovat četbě Písma
svatého a společným modlitbám v rodinách (svatý růženec a křížová cesta).
Na pohřební obřady se vládní vyhlášení stavu nouze nevztahuje. Proto jsou pohřební obřady
dovoleny bez omezení.
Nezapomínejme na možnost duchovního svatého přijímání (Kancionál č. 42).
Připojme se k těm, kteří se každý večer ve 20 hodin modlí za ukončení pandemie, za všechny
nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, i za to,
abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají. Ať jsme
svědky a prostředníky Boží lásky.
Děkuji za pochopení a pomoc. P. Jan Kulhánek, administrátor

