Prohlášení brněnského děkanství k dalším opatřením vlády
ze dne 15. 3. 2020
Drazí věřící,
po dobu zákazu volného pohybu osob (nyní platí do 24. března) nebude možno navštěvovat v Brně
mši sv. v 7.00 a v 8.00 hod. V případě potřeby jsme připraveni udělovat svátosti individuálně po
domluvě.
Včera večer jsme začali s internetovým přímým přenosem modlitby posvátného růžence a
kompletáře, která začíná vždy ve 20:00 hod., a zveme Vás k připojení se k této společné modlitbě
rodiny katolické tradice. Naskenovaný Kompletář najdete v knihovně na našich stránkách.
Budeme pokračovat v přímých přenosech mše sv., na svátek sv. Josefa 19. března v 18.00, v neděli
Laetare v 10.00, na svátek Zvěstování Panny Marie 25. března v 18.00 a výroční Requiem na
památku úmrtí našeho zakladatele 26. března rovněž v 18.00 hod. Ostatní termíny zveřejníme dle
aktuální situace.
Chtěl bych Vás požádat, abyste situaci sledovali při zachování zdravého rozumu a katolických
principů. Svatá theologie nás učí, že „gratia supponit naturam – milost staví na přirozenosti“, tedy
zdravé přirozenosti, a je třeba se vyvarovat nějakého supranaturalismu. Buďme vděční za opatření
vlády k ochraně životů a zdraví našich občanů a zachovávejme je. Tím, že se vláda snaží dělat přes
veškeré lidské slabosti a pochybení rozumná opatření, naplňuje povinnost pečovat o obecné blaho.
Věc jsem konzultoval s lékaři, ostatními zdravotníky a sociálními pracovníky v našich řadách a
nikdo z nich není názoru, že opatření v České republice jsou nerozumná, a jak víte, já vždy ctím
profesionalitu, názory lidí, kteří nejsou vzděláni v oboru, pro mne nejsou směrodatné. Jako katoličtí
křesťané se však na věc primárně musíme dívat z pohledu víry. Každé utrpení, nemoci, smrt jsou
tresty za hříchy, které musíme odčiňovat pokáním a modlitbou a přinášením oběti našeho Pána
Ježíše Krista, jež je nejmocnějším prostředkem smíru a zadostiučinění před Hospodinem. V tomto
našem snažení nikterak nejsme opatřeními vlády omezeni, modlit se můžeme bez omezení, mši sv.
slouží všichni kněží tradice denně jako obvykle a věřící se s ní mohou duchovně sjednocovat.
Varujme se modernistického pohledu na mši svatou, jako by mše svatá bez účasti věřících měla
menší hodnotu a přinášela méně milostí. Tento pohled je důsledkem pojímání mše svaté jakožto
zbožného pikniku, který bez prima party nemá smysl. Objektivní míra milosti ze mše svaté je dle
naší katolické víry vždy stejná, její přijímání se však liší dle míry zbožnosti a typu účasti. Bůh
v řádných situacích váže své milosti na plnění řádných podmínek, v mimořádných situacích užívá
mimořádných způsobů. A to, že je omezeno sloužení NOM, není nutně negativum, alespoň je Bůh
méně urážen všemi excesy, znesvěcováním Nejsvětější Svátosti apod. Jak by bylo krásné, kdyby
všichni kněží využili tento čas k návratu k celebraci tradiční mše, a až se otevřou brány kostelů, tak
by bylo Bohu děkováno vskutku katolickou bohoslužbou, a jak pevně doufáme, Panně Marii za
ochranu obnoveným Mariánským sloupem v srdci naší Matičky Stověžaté. Modleme se za to, jak
svatý Pavel píše, „horleme o lepší dary“, pak se naplní i jeho další slova, že „těm, kdo Boha milují,
vše prospívá k dobrému“.
Nesme všechny těžkosti jako oběť v duchu křesťanského optimismu, který je optimismem milosti a
spásy.
S kněžským požehnáním a srdečným pozdravem

P. Tomáš Stritzko FSSPX - děkan

