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Prot. n. 96/21
Cílem této nóty je nabídnout několik jednoduchých zásad, které mohou pomoci biskupům v jejich úkolu vyhodnotit konkrétní situaci a zajistit duchovní dobro pastýřů a věřících v prožití tohoto velkého týdne liturgického roku.
Stále ještě čelíme dramatu pandemie nemoci covid-19, která přinesla mnohé změny v obvyklém způsobu slavení liturgie. Normy a předpisy obsažené v liturgických knihách, zamýšlené pro normální časy, nejsou zcela aplikovatelné na výjimečné momenty
krize, jako je tato. Proto je biskup jakožto správce liturgického života ve své církvi povolán učinit prozíravá rozhodnutí, aby se liturgická slavení mohla konat plodně pro
Boží lid a pro dobro duší, které jsou mu svěřeny, s ohledem na ochranu zdraví a na
předpisy vydané odpovědnými za společné dobro.
Biskupům se znovu připomíná dekret vydaný z rozhodnutí Svatého otce tímto
dikasteriem 25. března 2020 (Prot. n. 154/20), v němž byly představeny některé instrukce pro slavení Svatého týdne. Toto vyjádření platí také pro letošní rok. Zveme tímto
k jeho novému pročtení vzhledem k rozhodnutím, která biskupové ve specifické situaci
své země musejí přijmout ohledně letošních velikonočních bohoslužeb. V mnoha zemích stále ještě platí přísné podmínky uzávěry, které znemožňují přítomnost věřících
v kostele, zatímco v jiných zemích se vracejí k obvyklejšímu bohoslužebnému životu.
— Velkou pomocí pro pastýře, aby mohli nabídnout podporu a blízkost svým
společenstvím během pandemie, bylo použití sociálních médií. Kromě pozitivních výsledků bylo možné pozorovat také problematické aspekty. Pro bohoslužby Svatého týdne se navrhuje umožnit a upřednostnit vysílání bohoslužeb,
kterým předsedá biskup. Věřící, kteří nemohou navštívit vlastní kostel, mají být
povzbuzeni, aby sledovali diecézní bohoslužby jakožto symbol jednoty.
— Při všech bohoslužbách, v souladu s biskupskou konferencí, je třeba věnovat
pozornost některým momentům a specifickým gestům, při respektu k hygienickým požadavkům (srov. list kardinála prefekta předsedům biskupských
konferencí S radostí se vraťme ke slavení eucharistie, 15. srpna 2020, Prot. n.
432/20).
— V případě nezbytnosti může být Missa chrismatis odložena na jiný, vhodnější
den; je vhodné, aby se jí účastnilo dostatečně reprezentativní množství pastýřů,
přisluhujících a věřících.
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— Pro bohoslužby Květné neděle, Zeleného čtvrtku, Velkého pátku a velikonoční vigilie platí pokyny z loňského roku.
— Povzbuzujeme k přípravě vhodných pomůcek pro rodinnou a osobní modlitbu, které zhodnotí také některé části liturgie hodin.
Kongregace upřímně děkuje biskupům a biskupským konferencím za jejich pastýřskou
odpověď na situaci rychlých změn v průběhu roku. Jsme si vědomi, že přijatá rozhodnutí nebyla pro pastýře a věřící laiky jednoduchá. Nicméně víme, že byla přijata
s cílem, aby svatá tajemství byla slavena způsobem nejpříhodnějším pro naše společenství a s ohledem na obecné dobro a veřejné zdraví.
V sídle Kongregace pro bohoslužbu a svátosti dne 17. února 2021, na Popeleční středu.

ROBERT KARDINÁL SARAH

prefekt
 Arthur Roche
arcibiskup sekretář
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POZN.
Nóta CCDDS 96/21 byla publikována 17. února 2021; v původním italském znění a ve španělském, anglickém, francouzském a německém překladu je dostupná na webu CCDDS:
http://www.cultodivino.va/content/cultodivino/it/documenti/note/nota-settimana-santa-2021.html

Překlad připravila v únoru 2021 liturgická komise České biskupské konference.
Czech translation © Česká biskupská konference, 2021
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