
Změny v bohoslužbách v době epidemie a omezení pohybu
 
Milí bratři a sestry, s ohledem na nařízení Vlády ČR a ČBK jsou zrušeny
všechny veřejné bohoslužby až do 26. dubna - včetně. 

Mše svaté v kostele sv. Václava v Nuslích a sv. Pankráce jsou do 26. dubna (včetně)  ZRUŠENY.

V neděli budou kostely otevřeny pro individuální modlitbu:
kostel sv. Václava   od 10:00 do 12:00 hodin 
kostel sv. Pankráce    od 8:00 do  9:00 hodin.
s možností (na vyžádání) individuálně přijmout Tělo Kristovo

V týdnu budou kostely otevřeny pro individuální modlitbu:
kostel sv. Václava     pondělí až sobota (kromě středy) od 17:00 do 18:00 hod.
kostel sv. Pankráce  středa od 17:00 do 18:00 hod.

Při návštěvě kostela, prosím dodržujte všechny stanovená epidemiologická opatření,
tedy zvláště: nosit roušku, dodržovat individuální rozestupy minimálně 2 metry (a to i v lavicích), nepodávat si 
ruku. Tělo Kristovo se bude podávat výhradně na ruku a po jeho přijetí si nezapomeňte
opět nasadit roušku. Pamatujme na to, že i do našeho kostela chodí věřící v nejohroženější věkové kategorii a 
nošením roušky chráníme především je.
Nařízení vlády umožňuje vykonávat individuální duchovní službu.
Pokud tedy budete někdo potřebovat svátost smíření, svátost pomazání nemocných,
popř. jiný kontakt vyžadující kněze, obracejte se, prosím, přímo na mne
(P. Zbigniew Ponichtera, mobil: 605 524 071).

Plnomocné odpustky.
Apoštolská penitenciárie vydala dekret o plnomocných odpustcích.
Tento dekret uděluje zvláštní plnomocné odpustky věřícím, postiženým koronavirem, kteří jsou podrobeni 
karanténě na příkaz zdravotního úřadu v nemocnicích nebo ve svých domovech:

•pokud se s duší oddělenou od jakéhokoli hříchu duchovně sjednocují prostřednictvím médií k oslavě 
Svaté mše, recitace Svatého růžence, nebo Křížové cesty,
•nebo pokud alespoň přednesou Vyznání víry, Otče náš a zbožnou invokaci k Panně Marii, a mají vůli 
splnit obvyklé podmínky (svátostné vyznání, eucharistické společenství a modlitba podle záměrů 
Svatého otce), jakmile to bude možné,
•dále tento dekret uděluje zvláštní plnomocné odpustky pracovníkům ve zdravotnictví, příbuzným    a 
všem těm, kdo jakýmkoli způsobem – i modlitbou – pečují o nemocné.

Modlete se, prosím, aby nás všechny Pán posiloval v těchto nelehkých dobách a zachoval nám
zdraví duše, těla i rozumu.
 
Modlitba proti šiření koronaviru
Pane Ježíši Kriste, náš lékaři, prosíme Tě, abys nás střežil a chránil před koronovirem a všemi 
vážnými nemocemi. Slituj se nad všemi zemřelými. Všem, kteří jsou teď nemocní, dej uzdravení. 
Osvětli mysl těch, kteří nyní vyvíjejí lék. Lékařům, kteří pomáhají nemocným, dej odolnost a ochranu. 
Dej uspět těm, kteří pracují na omezení šíření. Daruj pokoj těm, kteří se bojí. Kéž je Tvá nejdražší 
Krev naší obranou a naší spásou. Svou milostí učiň z nemoci okamžiky útěchy a naděje. Kéž se vždy
bojíme nákazy hříchu více než jakéhokoli jiného zla. Pane Ježíši Kriste, svěřujeme se Tvému 
nekonečnému milosrdenství. Amen.

+ Pedro de la Cruz


