
KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI
 

Dekret V době nemoci COVID-19 (II)

Prot. N. 154/20

Vzhledem k rychlému šíření pandemie nemoci COVID-19 a s ohledem na připomínky
biskupských konferencí nabízí tato kongregace aktualizaci k obecným instrukcím a ná-
vrhům, které už biskupům dala v předchozím dekretu z 19. března 2020.

Protože datum Velikonoc nelze přesunout, v oblastech zasažených nemocí, kde se
předpokládají omezení ve shromažďování a pohybu osob, ať biskupové a kněží slaví
obřady Svatého týdne bez účasti lidu a na vhodném místě a ať se vyhnou koncelebraci a
vynechají pozdravení pokoje.

Věřícím ať je oznámen začátek slavení tak, aby se tam, kde bydlí, mohli přidat v modlit-
bě. V tom mohou být užitečné technické prostředky umožňující přímý přenos, ne však záznam
bohoslužeb. V každém případě zůstává důležité, aby věnovali přiměřený čas modlitbě a do-
cenili zejména Liturgia Horarum [Denní modlitbu církve].

Biskupské konference a jednotlivé diecéze ať neváhají nabídnout podporu, která
napomůže modlitbě rodinné i osobní.

1 — Květná neděle. Připomínka Pánova vjezdu do Jeruzaléma ať se slaví uvnitř po-
svátné budovy; v katedrálách ať se použije druhý způsob, který je uveden v Římském
misále, ve farních kostelích a na dalších místech třetí způsob [Český misál 2015, s. 129].

2 — Mše při svěcení olejů. Po zvážení konkrétní situace, v různých zemích odlišné,
budou biskupské konference moci dát instrukce o případném přesunutí na jiné datum.

3 — Zelený čtvrtek. Obřad mytí nohou, už tak konaný nezávazně, se vynechává. Na
konci mše na památku Večeře Páně ať se vynechá průvod a Nejsvětější svátost se
uchová ve svatostánku. Kněžím se výjimečně dovoluje, aby v tento den na vhodném
místě slavili mši bez účasti lidu.

4 — Velký pátek. Biskupové se postarají, aby byl v přímluvách doplněn zvláštní úmysl
za ty, kdo se nacházejí ve zmatku, za nemocné a zemřelé (srov. Missale Romanum,
[Český misál 2015, s. 149, č. 12]). Uctívání kříže políbením ať se omezí výhradně na ce-
lebranta.
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5 — Velikonoční vigilie. Ať se slaví výlučně v katedrálách a farních kostelích. Z křest-
ní bohoslužby ať se zachová jen obnova křestního vyznání (srov. Missale Romanum
[Český misál 2015, s. 182, č. 46]).

Co se týče seminářů, kněžských kolejí (domovů), klášterů, a řeholních komunit, ať
se drží instrukcí tohoto dekretu.

Projevy lidové zbožnosti a průvody, které obohacují dny Svatého týdne a veliko-
nočního tridua, se podle uvážení diecézního biskupa mohou přesunout na jiné vhodné
dny, např. na 14. a 15. září.

De mandato Summi Pontificis pro hoc tantum anno 2020. [Z pověření papeže vý-
hradně pro tento rok 2020.]

V sídle Kongregace pro bohoslužbu a svátosti dne 25. března 2020, o slavnosti
Zvěstování Páně.

R O B E R T K A R D I N Á L S A R A H

prefekt

 Arthur Roche
arcibiskup sekretář
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