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v mene všetkých biskupov Konferencie 

 
Drahí bratia a sestry v Kristovi, 
 
v reakcii na pandémiu Coronavirusu sa musí zmeniť veľa aspektov nášho života. Patria sem aj 
spôsoby, ktorými verejne vyjadrujeme svoju vieru. Je úplne jasné, že na základe oficiálnych 
odporúčaní a aby sme sa navzájom udržali v bezpečí, zachránili životy a podporovali NHS, v 
tejto chvíli sa nesmieme zhromažďovať na verejné bohoslužby v našich kostoloch. Začne sa to 
od piatkového večera 20. marca 2020 až do ďalšieho oznámenia. 
 
Naše kostoly zostanú otvorené. Nezatvárajú sa. Budú ústredným bodom modlitby, kde 
nájdete útechu a silu. Pri návšteve našich kostolov v tejto dobe budeme pozorne dodržiavať 
hygienické postupy a usmernenia týkajúce sa dodržiavania bezpečnej vzdialenosti. 
 
Slávenie svätej omše sa bude konať, nedeľu za nedeľou, deň za dňom, bez verejného 
zhromaždenia. 
 
Vediac, že omša je slávená, môžeme sa duchovne pripájať k tejto oslave; sledovať živé 
vysielanie omše; zapájať sa do tejto modlitby doma,  duchovne prijímať sväté prijímanie: takto 
zdieľame Kristovu obetu v týchto dňoch. Toto sú spôsoby, ako posvätíme nedeľu a skutočne 
každý deň. 
 
Chceme, aby všetci pochopili, že za týchto mimoriadnych okolností, a pokiaľ budú trvať, je 
zrušená povinnosť zúčastňovať sa omše v nedeľu a na prikázané sviatky. Toto je bezpochyby 
učenie Cirkvi (Katechizmus Katolíckej cirkvi 2181). Táto pandémia je „závažným dôvodom“, 
prečo sa táto povinnosť v súčasnosti neuplatňuje. 
 
Viac informácií o ceste modlitby a sviatostného života, ktorú máme teraz podstúpiť, nájdete 
v sprievodnom dokumente a na webovej stránke biskupskej konferencie 
(www.cbcew.org.uk). Váš vlastný biskup a farár vám v nasledujúcich týždňoch poskytnú ďalšiu 
podporu, povzbudenie a informácie o našej spoločnej modlitbe. 
 
Druhým dôležitým aspektom týchto náročných období je vzájomná starostlivosť. Existuje 
mnoho spôsobov, ako to urobiť: byť pozorný k potrebám nášho suseda, najmä k starším a 
zraniteľným; prispievanie do našich miestnych potravinových bánk; dobrovoľníctvo pre 

http://www.scmlondon.org/?p=29288


charitatívne iniciatívy a organizácie; jednoducho zostať v kontakte všetkými prostriedkami, 
ktoré máme k dispozícii. 
 
Počas tohto obdobia znepokojenia a ohrozenia bude rytmus modlitby Cirkvi pokračovať. 
Zohrávajte v tom svoju úlohu. Úsilie každodennej láskavosti a vzájomnej podpory pre všetkých 
bude pokračovať a bude sa zvyšovať. Zohrávajte v tom tiež svoju úlohu. Za váš záväzok v tejto 
oblasti vám ďakujeme. 
 
"Pán je môj pastier, nič mi nechýba." 
 
Nech nás Boh všetkých žehná. 
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