Druhé koronavirové Velikonoce: některé bohoslužby budou před kostelem, jiné se uskuteční víckrát
V pořadí druhé Velikonoce ve znamení koronaviru se blíží, a jelikož se
jedná o největší křesťanský svátek, církev s přípravami nezahálí. Pro
křesťany je připraven seznam rad, jak svátky plnohodnotně prožít, a
počítá se i s živým vysíláním bohoslužeb ze svatovítské katedrály.
Možnost naplnit pouze deset procent kapacity kostela, zákaz
hromadného zpěvu s výjimkou sboru na odděleném místě či zákaz
cestování mezi okresy: to je seznam všech aktuálně platných
protiepidemických opatření, která velikonoční svátky již podruhé
komplikují. Vzhledem k tomu, že pandemie trvá již přes rok, není teď
církev zaskočena tolik jako loni a na svátky se připravila.
„Situace pandemie a s ní spojená opatření konání bohoslužeb o
Velikonocích rozhodně ovlivňují, přesto poselství Velikonoc o Kristově
utrpení a vítězství samozřejmě budeme sdílet,“ uvedla pro Lidovky.cz
tajemnice Ústřední rady Církve československé husitské Jana Krajčiříková.
Konkrétní způsoby pak popisuje tiskový mluvčí pražského arcibiskupství Jiří Prinz. Podle něj v některých
farnostech zvažují bohoslužby před kostelem, tedy na venkovním prostranství. Jinde zase rozhodli, že se
bohoslužby uskuteční vícekrát. „Tedy tak, aby se dostalo na co nejvíc zájemců,“ upřesnil pro Lidovky.cz
Prinz, podle něhož budou během Velikonoc také vysílány on-line přenosy přímo ze svatovítské katedrály,
kde slouží arcibiskup.
Pro online vysílání se podle mluvčího zřejmě rozhodne i více menších farností, které přenosy již nyní
praktikují. „Bohoslužby z katedrály budou živě vysílány přes katedrální televizi. Konkrétní dny a časy
zveřejníme na webu svatovítské katedrály,“ řekl serveru Prinz.
Podobný online systém potvrdila i Krajčiříková. Podle ní jsou mezi věřící rozesílány i písemné texty a
modlitby, které jim pomáhají k plnohodnotnému prožití velikonočních svátků.
Takové texty zmiňuje i Prinz, podle něhož jde oproti předchozímu roku o novinku. „Křesťané v těchto
materiálech naleznou rady, jak se po duchovní stránce na velikonoční svátky připravit. Jedná se o inovaci,
kterou si tato zvláštní doba vyžádala,“ dodal Prinz.
Křest pouze pod chlebem
S Velikonoci je pak v rámci křesťanství neodmyslitelně spojena i možnost přijetí křtu, a to například v
případě, kdy se pro něj člověk rozhodne až v dospělosti. Vzhledem k aktuálně platným opatřením, která
neumožňují běžný průběh, tak liturgická komise České biskupské konference připravila speciální dokument,
který popisuje jeho nevšední formu. Důležité však je, že katechumeni, tedy lidé chystající se na křest, o
možnost jeho přijetí nepřijdou.
„Během křtu ať voda z hlavy katechumena stéká do jiné nádoby, než ze které se nabírá pro křest dalších
katechumenů. Při mazání křižmem se pro každého novokřtěnce použije nový kus vaty na otření čela.
Novokřtěnci přijímají eucharistii pouze pod způsobou chleba,“ píše se k otázce křtu v dokumentu
nazvaném „Vademecum pro kněze – Velikonoce 2021“.
V tomto roce se jedná o již druhé koronavirové Velikonoce, které věřícím neumožňují přímou účast na
bohoslužbách, ale ani například na zpovědi. Velikonoční neděle nebo také Boží hod velikonoční, kterým si
věřící připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista, pak v letošním roce vychází na 4. dubna.
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