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Slovo věřícím
Milí bratři a sestry, drazí věřící z Českého Krumlova a z farností Kájov, Větřní, Věžovatá Pláně,

Přídolí, Hořice na Šumavě a Zátoň, které jako váš pastýř spravuji. 
Stále v naší vlasti prožíváme stav pandemie korona viru a s tím spojená opatření jak naší vlády, tak

i církve. 
Ve všech farnostech byly zrušeny veřejné bohoslužby. Naštěstí zatím nebyly uzavřeny kostely, a

tak v Českém Krumlově je kostel sv. Víta stále denně otevřen v době od 8:30 do 17:00 hodin, kam mají
věřící  možnost  chodit  se  individuálně  modlit  a  soukromě se  třeba  pomodlit  svatý  růženec,  pobožnost
křížové cesty nebo litanie nebo si vykonat soukromou adoraci před svatostánkem. V ostatních farnostech
vzhledem k tomu, že většina věřících jsou osoby starší 65 let, jsme museli zareagovat na nařízení krizového
štábu  naší  vlády,  kdy  se  doporučuje,  aby  tito  občané  nevycházeli  ze  svých  obydlí,  neboť  jsou
nejzranitelnější skupinou obyvatelstva. Proto v ostatních farnostech jsou naše kostely uzavřené a věřícím
doporučujeme, aby využili všech možností osobní zbožnosti doma včetně využití médií.

V     Českém Krumlově   v     kostele sv. Víta je stále možnost svaté zpovědi    denně kromě úterý   od  
16:30 do 17:00 hodin. V ostatních farnostech jsme připraveni takto posloužit na základě osobní domluvy. 

Kromě toho v Českém Krumlově mají věřící možnost v dobách zpovídání přijmout individuálně
svaté přijímání.   (  Ti věřící, kteří mají objednané intence mše svaté, v ten den a hodinu, kdy si tu mši svatou
objednali, ji mají soukromě odslouženou. A po osobní dohodě mají i možnost se této mše svaté soukromě
zúčastnit.  Samozřejmě ti z vás, kteří jste nemocní nebo staří, máte možnost si požádat o svaté přijímání
donést domů, a my kněží jsme připraveni vám po vzájemné domluvě vyhovět. 

Vzhledem k     tomu, že   není možné konat veřejné bohoslužby  , připomínám, že pan biskup udělil
věřícím dispenz od absolvování nedělních bohoslužeb v     kostele.   Přesto však nás pan biskup upozorňuje,
že  povinnost slavit neděli jako posvátný a slavnostní Den Páně je třeba splnit . Proto prosím, abyste
v neděli využili média, kde jsou přímé přenosy mší svatých – např. TV NOE, TV Lux, Rádio Proglas nebo
na internetu jsou další weby z významných poutních míst. Snažme se neděli i přes všechny tyto nesnáze
prožívat v rodinném kruhu, v modlitbě, v duchu třetího Božího přikázání v pracovním klidu a využijme i
jiné prostředky k osobnímu posvěcení,  jako jsou společná modlitba růžence,  křížová cesta,   loretánské
litanie,  duchovní  svaté  přijímání  (kancionál,  modlitba  č.  42),  četba  Písma  svatého,  různá  duchovní
literatura,  osobní  modlitba  spojená  s postem.  A spojme  se    každý  večer  ve  20:00  hodin   ke  společné  
modlitbě celého našeho národa za ochranu proti této nákaze, za nemocné a za ty, kteří je ošetřují. 

Letošní postní doba je skutečně výjimečná – nikdo z nás v životě nezažil takovou situaci, kdy jsou
věřící takřka fyzicky odloučeni od svého pastýře, kdy se nemůžeme společně zúčastnit mše svaté nebo jiné
pobožnosti.  Bohužel  ta  přísná  opatřené  jsou  nezbytná  a  od  nás  to  bude  vyžadovat  velikou trpělivost,
vzájemný ohled, ale také schopnost něco obětovat. Prožíváme skutečný půst a sami cítíme, jak se nás letos
ten sebezápor bytostně, až bolestně dotýká.

Přesto jsem přesvědčen, že letošní půst je pro nás velikou příležitostí jít ve své víře skutečně na
hlubinu  a  vyjít  z tohoto  úsilí  jako  lepší,  aktivnější  a  duchovnější  křesťané.  A možná,  že  to,  co  letos
prožíváme,  nás  ještě  více  mezi  sebou  semkne,  abychom  oživili  dary  Ducha  svatého,  které  jsme  při
biřmování obdrželi k tomu, abychom byli užiteční – užiteční jak vůči lidské společnosti, tak vůči svým
bližním v církvi a ve své vlastní farnosti.  Ale i přes všechna omezení máme možnost být mezi sebou
spojeni modlitbou. Denně se můžeme intenzivně modlit, prožívat různé pobožnosti a díky médiím být
přítomni na mši svaté. Máme Písmo svaté, můžeme se v rodinném kruhu spolu modlit a tím se spojovat
s ostatními věřícími i s námi kněžími.



Uvědomme si, že navíc denně se v     kostele svatého Víta v     Českém Krumlově koná nejsvětější oběť  
mše svaté – v časech, jak je to obvyklé – sice soukromě, ale to nevadí. Denně při mši svaté se za vás
všechny modlím a pokud jsou volné intence, tak mši svatou vždycky obětuji za vás všechny a také za ty,
kteří jsou v boji proti  korona viru v první linii: za lékaře, za zdravotníky, za lékárníky, za prodavače a
pokladní  v obchodech,  za  policisty  a  hasiče,  za  vojáky,  za  ty,  kteří  doplňují  zásoby,  za  ty,  kteří  mají
zodpovědnost za stát, i za kněze, jáhny a řeholníky a řeholnice, kteří v této pohnuté době obětavě duchovně
slouží lidem – všichni tito naši bližní  nasazují svá zdraví a možná i životy ve prospěch nás všech. Hluboce
si toho vážím. A jsem velice vděčný našim řeholním sestrám v     Kájově, které se okamžitě aktivně zapojily  
šitím ochranných roušek a dodávají je pro potřebu jak města Český Krumlov, tak i obyvatel v     Kájově.  
Denně se  za  všechny modlím,  stejně tak,  jako za  všechny nemocné a  prosím milosrdného Boha,  aby
milostivě ochránil tento lid. K tomu se denně ve svých prosbách obracím k našim patronům: k Panně Marii,
k svatému Josefu, k svatému Vítovi,  Václavovi,  Františku Xaverskému; a v dalších mých farnostech ke
svaté Anně, sv. Janu Nepomuckému, k svatému Janu Křtiteli, k svatému Vavřinci, k svatému Martinovi,
Mikuláši,  Ondřejovi,  ke  svaté  Kateřině  Alexandrijské  a  ke  všem našim zemským patronům.  V našem
vikariátu máme dalšího nového patrona – nedávno blahoslaveného patera Engelmara Unzeitiga, faráře ze
Zvonkové,  který  svůj  život  v     koncentračním táboře  v     Dachau  obětoval  právě  ve  službě  spoluvězňům,  
nakaženým tyfem – proto se zvláště k     němu v     modlitbě obracím o mocnou přímluvu v     ochraně proti korona  
viru. 

Bratři  a  sestry,  milí  farníci.  Jistě  prožíváme  velice  náročnou  a  pohnutou  dobu,  která  od  nás
vyžaduje nemalou oběť. Buďme však ochotni tuto oběť podat, modleme se za sebe navzájem a semkněme
se ke společné modlitbě. Vydržme! A věřme, že i tato situace možná přispěje k prohloubení naší osobní
víry, naděje a lásky. Spoléhejme na milosrdného Boha, svěřme se pod mocnou ochranu Panny Marie a
sami  každý den něco pro svou osobní  víru něco obětujme. My kněží  budeme s  vámi neustále spojeni
v modlitbě  a  společně  s panem  kaplanem  a  s mými  jáhny  budeme  připraveni  posloužit  vám  i  vašim
nemocným duchovní službou a intenzivní modlitbou. Ať vám Pán žehná a Matka Boží Panna Maria vás
svou přímluvou mocně chrání. Modlím se za vás všechny a denně vám žehnám.  

P. Václav Pícha
      prelát českokrumlovský

V Českém Krumlově dne 22. března 2020, o čtvrté neděli postní „Laetare“.


