
      6 / 2020 
XXV. ročník 

  
 
 
 

 
 
 

14. března 2020 

MIMOŘÁDNÉ ČÍSLO 
Vážení farníci, 
život nás někdy přivádí do situací, které jsme si nikdy nedokázali představit. 

Takovou situací byla i chvíle, kdy jsem musel vyvěsit na kostel oznámení 
o pozastavení veřejných bohoslužeb. Máloco je pro každého faráře bolestnějšího, 
než když musí vlastní farníky vybízet, aby nechodili na mši sv.  

Jestliže se však podíváme do minulosti, zjistíme, že to, co nyní tak neočekávaně 
prožíváme, patřilo k životu našich předků překvapivě často. Při epidemiích, které od 
středověku naši zemi navštěvovaly každých pár desítek let, světské a církevní úřady 
také zakazovaly veškerá procesí, pouti i společné bohoslužby a současně vyzývaly 
k modlitbám, postu, kajícnosti, dobrým skutkům křesťanského milosrdenství, ale 
i k zvýšené opatrnosti a hygienickým opatřením. Nejde tedy o nic nového 
či neuváženého, ale o vyzkoušený způsob, jak alespoň zpomalit šíření jakékoliv 
nebezpečné nákazy.  

Letos na nás tyto obtíže dolehly v době postní, a tudíž je můžeme přijmout jako 
postní sebezápor a vybídnutí k větší osobní, vnitřní zbožnosti. Kostely 
bez bohoslužeb nám mohou připomenout dopoledne Velkého pátku či ticho Bílé 
soboty.  

V současné době se situace mění každým okamžikem a opatření se stále 
zpřísňují. Navíc nemáme možnost spolu komunikovat v kostele a sdělovat si další 
oznámení. Tudíž je obtížné stanovovat jakýkoliv další postup pro naši farnost. Přesto 
však bych chtěl uvést několik zásad, jimiž se budeme snažit řídit a konkrétně 
naplňovat instrukce našeho diecézního biskupa.  

To, že jsou pozastaveny všechny veřejné bohoslužby, neznamená, že je zastaven 
život církve. Mše budou slouženy neveřejně a to u oltáře ochránkyně našeho města 
Panny Marie Pomocné ve Špulířské kapli proboštského kostela, poblíž ostatků 
našeho patrona sv. Hippolyta, případně v kapli druhého městského patrona 
sv. Theodora v kostele klášterním. Objednané intence zůstávají v platnosti a ti, kdo 
si je zadali, se mohou domluvit s knězem na případné účasti na mši slavené 

v soukromí. Pokud na mši není předem objednaná intence, bude obětována za naše 
město a všechny jeho obyvatele a samozřejmě za šťastné zvládnutí pandemie.  

Proboštský kostel bude otevřen k soukromé modlitbě a případné eucharistické 
adoraci ve stanovených hodinách (v neděli 15. 3. od 10.00 do 11.00 a od 14.00 do 
15.00. Otvírací doba ve všední dny a pro následující neděli bude ještě oznámena) a 
po domluvě i mimo tuto dobu. Svátost smíření, tak důležitá právě v postním čase, 
bude udílena v době, kdy bude kostel otevřen a na požádání i jindy. Jednotlivcům či 
menším skupinkám je též možno podat svaté přijímání. Samozřejmě trvá nabídka 
návštěv u nemocných a starších imobilních farníků. Stačí se obrátit na duchovní 
správce či na akolyty.  

Myslím, že je důležité se scházet v rodinách a menších společenstvích, navzájem 
se povzbuzovat četbou Písma Svatého i modlitbou. Připomínám také, že na pohřby 
se dosud vydaná omezení nevztahují. Ohledně velikonočních obřadů, nebylo dosud 
rozhodnuto a můžeme očekávat upřesnění s ohledem na vývoj situace. Sledujte 
prosím webové stránky našeho proboštství (www. proboststvi-jh.cz), stejně tak jako 
stránky Biskupství českobudějovického (www.bcb.cz) a České biskupské konference 
(www.cirkev.cz). Pro domácí rodinnou bohoslužbu se můžete inspirovat na 
stránkách www.pastorace.cz/clanky/manual-pro-domaci-nedelni-bohosluzbu. 

V případě jakýchkoliv nejasností se obracejte na mne či na P. Jendu Turka. 
Proboštský úřad funguje stále, zatím bez omezení. Rádi přivítáme vaše nápady 
a nabídky, jak dále působit i v současných ztížených podmínkách.  

Když se na závěr ještě jednou ohlédnu do předchozích staletí naplněných často 
zápasem s nakažlivými nemocemi, nemohu si nevšimnout jedné věci, která přišla 
pozoruhodná a důležitá i tehdejším lékařům a duchovním. Totiž, že na to, zda člověk 
onemocní a jak se s nemocí vypořádá, má velký vliv i jeho psychické rozpoložení. 
Zda se stále jen děsí budoucností a žije v neustálé úzkosti, nebo zda umí být klidný, 
pokojně vše svěřuje Bohu a umí si užít i vše dobré, čeho se mu stále dostává.  

Zkusme tedy využít čas, který se nám neočekávaně uvolnil, kromě modlitby i pro 
svou rodinu, výlety do přírody, četbu, práci na zahradě a jiné záležitosti, které 
přináší uklidnění a naplňují nás radostí. Jako má svůj konec postní období, skončí 
za nějaký čas i tato neblahá etapa a přijde chvíle na velké poděkování Bohu, který 
dopouští zkoušky, ale nikdy neopouští a vždy vysvobozuje.  

 
S modlitbou a požehnáním Váš  

P. Ivo Prokop, probošt                    
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