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ZPRAVODAJSTVÍ

Praha – Nouzový stav vyhlášený vlá-
dou ČR kvůli stále zhoršující se situaci 
pandemie covid-19 se zatím nedotkne 
bohoslužeb. V platnosti zůstávají před-
chozí omezení a doporučení. Účastníci 
musí dodržovat rozestupy a nosit respi-
rátory. Kontrola covid pasů nebo testů 
není pro mše svaté povinná. Nouzový 
stav vstoupil v platnost 26. listopadu 
2021 v 18.00 hod. a potrvá do 25. pro-
since 2021 23.59 hod. S ohledem na 
stále se zhoršující situaci celosvětové 
pandemie se však mohou v průběhu 
adventu opatření změnit. Sousední 
země již vyhlásily lockdown, který ome-
zil slavení bohoslužeb. Na Slovensku 
jsou mše svaté pro veřejnost zakázány 
a lidé jsou opět odkázání na online bo-
hoslužby.

Návrat k respirátorům
V České republice během roku 2021 ne-
byly bohoslužby takovýmto způsobem 
omezeny. V období s největším nárůs-
tem nákazy byly počty účastníků regu-
lovány procenty obsazenosti míst k se-
zení. Aktuálně jsou v platnosti omezení 
zavedena 25. října 2021. Pravidla pro 
účast na bohoslužbě, která se odvíjejí 
podle práva shromažďovacícho, byla 
zopakována i při dalších opatřeních ze 
dne 22. 11. 2021 a rovněž při oznámení 
vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu. 

Co platí v kostelích? 
Bohoslužby nadále spadají do podmí-
nek podle práva shromažďovacího, jak 
tomu bylo u předchozích úprav ze dne 
25. listopadu č. 1066:

Nouzový stav bohoslužby neomezil. Zatím

V bodě 15. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ 
REPUBLIKY ze dne 25. listopadu 2021 
č. 1066 o přijetí krizového opatření je 
uvedeno:

právo pokojně se shromažďovat 
podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu 
shromažďovacím, ve znění pozdějších 
předpisů, tak, že

a)  koná-li se shromáždění mimo vnitřní 
prostory staveb, jeho účastníci se mo-
hou shromažďovat ve skupinách po 
nejvýše 20 účastnících a dodržují ro-
zestupy mezi skupinami účastníků 
alespoň 2 metry,

b)  koná-li se shromáždění ve vnitřních 
prostorech staveb, jeho účastníci musí 
dodržovat, s výjimkou osob ze společné 
domácnosti, rozestupy alespoň 1,5 met-
ru a před vstupem do vnitřního prostoru 
si dezinfikují ruce.

Svatby, křtiny, pohřby
Aktuální znění platných nařízení na-
jdete na vládním portálu k pandemii 
https://covid.gov.cz/. V sekci „Životní 
situace jsou v rubrice „Církve a nábo-
ženství“ uvedeny podmínky také např. 
pro křty. V rubrice „Životní události“ 
najdete pravidla pro svatby a pohřby.

Pavel Siuda

Rozestupy 1,5 metru a respirátory vyžaduje po účastnících bohoslužeb vládní nařízení již od 
25. října 2021. Rozestupy musí dodržovat ti, kdo nejsou ze společné domácnosti. Rodina může sedět 
při sobě. Respirátory jsou povinné pro všechny. Lidé si mají také při vstupu do kostela desinfikovat 
ruce, které si však při pozdravení pokoje již téměř dva roky nepodádají. Tento liturgický úkon 
nahradila úklona. Foto: Zdeněk Poruba/Člověk a Víra 

V diecézi se setkává už 91 synodálních skupin
Ostrava - V ostravsko-opavské diecézi je 
zatím do synodálního procesu oficiálně 
zapojeno 74 z 276 farností v 91 nahláše-
ných skupinkách. „Jsou ale i společen-
ství, která si materiály přeposílají mezi 
sebou, koordinátor je jen jeden nebo 
ho ještě nenahlásili,“ doplňuje diecézní 
koordinátor synody P. Jan Czudek. 

Většina z nich má za sebou první se-
tkání, na kterém si zúčastnění vybrali 
téma, domluvili se, jak často se budou 
scházet a kdo co připraví do příště. 
„Sám jsem na jedné zahajovací sku-

pince byl a chystám se podívat do jiné 
na druhé setkání, protože chci vidět 
různá seskupení, v různé fázi proce-
su,“ podtrhuje P. Jan. Dodává, že jezdí 
tam, kde mu říkají jménem, ne jako 
kontrola, ale jako přítel: „Nezapojoval 
jsem se ani moc slovem, naslouchal 
jsem, chci proces prostě jenom vidět 
a zažít, protože to je smyslem syno-
dy.“ Většinově skupinky fungují dobře, 
pracují systematicky a zodpovědně. P. 
Czudek ví o několika lidech, kteří by 
se chtěli zapojit, ale farář o nich buď 

neví, nebo nemá zájem. „Ty povzbuzu-
ji, aby to nevzdali. Ovšem vyskytli se 
i takoví, kteří si stěžují na průběh sy-
nodního procesu, protože nejede podle 
toho, jak ho oni pochopili. V minimech 
případů se setkávám s nezájmem, ale 
spíše naopak – ve spoustě farností to 
skvěle funguje,“ usmívá se P. Czudek: 
„Hodně záleží na duchovním správci, 
jak se k tomu postaví. Když synodu 
vyhlásí a povzbudí farníky k účasti, 
jde to hezky.“

Jana Praisová


