
 

AKTUÁLNĚ - BISKUP KNĚŽÍM DIECÉZE 

 

Milí bratři,  

všechny vás zdravím v tomto předvánočním čase, kdy se den ze dne mění 

protikoronavirová opatření a systém PES, dle něhož se máme řídit.  

Zatím víme jen to, že podle aktuálního usnesení Vlády České republiky platí v době 

od 18. prosince (00.00 hodin) do 23. prosince 2020 (23.59 hodin) čtvrtý stupeň, který 

snižuje povolený počet účastníků na bohoslužbách na dvacet procent kapacity kostela. 

Co bude následovat, není v tuto chvíli jasné, ale předpokládá se, že se situace po tomto 

datu nebude podstatně měnit. 

Dnes ráno oznámil ministr zdravotnictví výjimku ze zákazu vycházení od 23.00 hodin 

na Štědrý den do páté hodiny ranní pro ty, kdo půjdou na půlnoční bohoslužbu. V jeho 

vyjádření: "Bude umožněno konání půlnočních mší pro všechny věřící", je stále 

myšleno 20 % kapacity míst k sezení. Na portálu idnes.cz bylo zase řečeno, že "o žádné 

výjimce z nočního zákazu vycházení od 23.00 hodin do 5.00 hodin ráno vláda oproti 

tomu podle Blatného neuvažuje."  

Bratři, v této nejasné situaci se ohledně konání půlnočních a dalších vánočních 

bohoslužeb rozhodujte podle aktuálně platných vládních předpisů a se zodpovědností 

za zdraví druhých i vaše.  

Pokud jde o tradiční návštěvy betlémů, kde platí předpisy o shromažďování (nyní 

omezené na 6 osob najednou), doporučuji v kostelích umístit viditelné upozornění 

na tento předpis, v němž vyzvete přítomné, aby byli ohleduplní vůči ostatním a aby 

dodržovali všechna hygienická opatření. Stejně jako je již zvykem na jiných místech, 

i v kostele je třeba zajistit dohled, aby zde byl současně jen povolený počet osob. 

Kostely ať jsou během vánočních svátků dle možností otevřené veřejnosti k soukromé 

modlitbě. Důrazně nedoporučuji konat akce, které by vedly ke shromažďování většího 

množství lidí.  

I když současná doba svými vnějšími zmatky připomíná tu, která panovala při narození 

Ježíše Krista, nemusí to bránit tomu, aby byla stejně požehnaná. A to nám všem přeji.  

V modlitbě provází a za vaši službu v modlitbě děkuje  

Váš bratr Vojtěch 

 


