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Jak se žije „za covidu“

Pandemie je výzvou
Bezpečnostní opatření
částečně uzavřela i cestu lidem do kostela. Dosud na
mši mohlo 10 lidí, od
18. listopadu se bohoslužeb
může účastnit 15 lidí.
RADEK GÁLIS

N

ěkteří berou
současnou situaci jako výzvu
pro jiný způsob
prožívání víry.

DRUH DISKRIMINACE?
Za zbytečně přísné vidí některé paušální zákazy Robert
Huneš, ředitel prachatického
hospice. „Nařízení vnímám
jako určitý druh diskriminace
věřících a církve,“ myslí si.
„Proč je sůl levnější než zlato,
když lidé sůl potřebují k přežití?“ ptá se nově zvolený
krajský zastupitel. „Mně
osobně omezení bohoslužeb
nevadí,“ říká rozhlasový redaktor Filip Černý z Hrdějovic.
Nepohoršuje ho ani fakt, že do
kostela lidé nesměli, zatímco
mačkat se mezi regály ano.
„Otázka, jestli je mše svatá
něco méně než nákupy, je
špatně položená. Mše by měla
být něčím jiným, než jsou nákupy. Kostel není náboženský
supermarket, mše není obchodní promoakce. “
PODPORA RODIN
Situaci jako výzvu vidí jáhen
Ondřej Doskočil, proděkan
Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity a nemocniční kaplan. „Křesťané by
měli umět vyjádřit solidaritu
s těmi, kdo jsou znevýhodněni
a trpí, než se snažit pro sebe
získat výjimky z pravidel. Měli
bychom být těmi, kdo půjdou
příkladem, že ačkoli nás omezení netěší, nevnímáme je jako útok nebo útisk, ale jako
oprávněnou ochranu zdraví a
životů našich bližních. Nemyslím, že je správný křesťanský přístup křičet, že chceme bohoslužby, když jiní mů-

žou do obchodů. Současná situace trochu odhaluje, čím
církev ve skutečnosti žije.
Jestliže je naší hlavní činností
bohoslužebný provoz a různé
liturgické slavnosti, cítíme se
teď zmateni. Ale úkolem
církve je i společenství, svědectví nebo služba slova,
služba potřebným. A když najednou nemůžeme konat liturgii, s ostatními úkoly nebo
funkcemi církve si nevíme rady. Situace může ukázat, jak
některé věci, které v církvi říkáme, myslíme vážně,“ pokračuje Ondřej Doskočil.
„Když mluvíme o podpoře
rodiny, není to jen fráze?
Podporujeme rodiny, aby
mohli skutečně tvořit to, čemu říkáme domácí církev?
Nabízíme jim účinnou pomoc,
aby se naučili mít domácí bohoslužby? Víme, jak to v rodinách funguje, jaké mají starosti a možnosti? Víme, zda
někdo nepotřebuje pomoci s
domácí výukou dětí, zda nepotřebují senioři u nás ve farnosti zajistit nákup? Můžeme
někoho potěšit a zavolat mu
nebo napsat? Tohle jsou
otázky, na které bychom teď
měli hledat odpovědi, nikoli
kolik lidí smí být v kostele,“
dodává Ondřej Doskočil.

PŘÍKLADEM PRO DRUHÉ
O výzvách přemýšlí i náměstek hejtmana František Talíř.
„Jako politik se ptám, jaká
opatření dávají smysl, jaká
nikoli. Jako křesťan přemýšlím, co nám chce Bůh současnou situací říci? Jsem přesvědčený, že jako křesťané
jsme povoláni k tomu, abychom šli příkladem. Pokud je
zvláště pro rizikové skupiny
nebezpečné se potkávat na
bohoslužbách, pak nehledejme výjimky, ale žijme naše
křesťanství tak, jak nás k tomu Pán zve. S těmi nejbližšími
kolem nás, s těmi, kteří jsou
sami a kterým můžeme zavolat, s Kristem, který zůstal sám
opuštěný na kříži. Přiznávám,

že mi velmi chybí možnost jít
na mši. Zůstali bychom ale i
pak solí země a kvasem, který
má společnost proměnit? Až
se budeme moci bez omezení
do kostelů vrátit, přidají se
k nám třeba i ti, které jsme žitím našeho křesťanství během
pandemie oslovili,“ dodává
František Talíř.
HRDINOVÉ DNEŠKA
Do kostela na nedělní mše by
nyní stejně nešel Pavel Sosna
z Budějovic. „Bez ohledu na
opatření mám svůj rozum
a ctím přikázání Nezabiješ.
V něm je pro mne skryt i fakt,
že vlastní benevolencí nenakazím bližního. Současnost je
pro mou rodinu příležitostí
místo nedělní návštěvy bohoslužby se sejít a společně
pomodlit. Vážím si všech,
kteří teď neřeší malichernosti a jdou pomáhat tam,
kde je to potřeba. Jsou to
praví hrdinové dneška,“
dodává Pavel Sosna.
NEBOJTE SE!
Nemožnost účastnit se
nedělní mše netrápí
90letého Václava Šulistu
z Drahotěšic. „Můj názor je
ovlivněn slovy biskupa Jiřího Paďoura, který na dotaz
sousedky v naší kostelní lavici, jak to bude v době, kdy nebudou pravidelně mše, odpověděl: Kdo vám řekl, že musíte být každou neděli
na mši? Myslím, že
u většiny lidí
v kostele se jedná o zvyk.
Myslím,

že se musí najít forma sloužit
věřícím třeba i formou pomoci
v téhle situaci. Utužujme víru
tak, jak nám okolnosti dovolí,
stále máme dost široké pole
působnosti,“ dodává Václav
Šulista.
Ke kněžím a jáhnům se obrátil s radami i budějovický
biskup Vlastimil Kročil. „Buďme lidem nablízku, buďme
k dispozici pro individuální
duchovní péči, mějme otevřené kostely pro soukromou
modlitbu všude, kde je to
možné, a buďme k dispozici
posloužit svátostmi jednotlivcům. Bůh nám nabízí čas
intenzivní duchovní obnovy.
Jan Pavel II. často opakoval:
Nebojte se! Jeho hluboké svědectví víry může pro nás být
příkladem. Pán je
stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho
milost je silnější než
pandemie,“
zdůrazňuje
biskup.
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