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Z kázání biskupa Wasserbauera před Palladiem
země české 19. března 2020
Ochranu české země před epidemií koronaviru vyprošoval na slavnost sv. Josefa před
Palladiem země české ve Staré Boleslavi biskup Mons. Zdenek Wasserbauer. Přinášíme
zkrácený text kázání, které zde pronesl.

Bratři a sestry, milí přátelé,
přišli jsme prosit za naši zem k Palladiu, přišli jsme prosit o přímluvu Matku Boží. Vybral
jsem ale tento den záměrně, protože kdo byl Panně Marii a jejímu Synu blíž než svatý Josef,
snoubenec – pěstoun – ochránce Svaté Rodiny?
Starou Boleslav známe po revoluci možná nejvíce podle svatováclavské národní pouti,
kterou zavedl Miloslav kardinál Vlk. Svatý Václav je ochráncem naší vlasti spolu s ostatními
našimi národními světci a světicemi, mezi které od roku 1654 patří z rozhodnutí Zemského
sněmu také svatý Josef. Celé české nebe zde dnes chci prosit za naši zemi a za náš národ!
Zůstaňme ale u svatého Josefa. Včera večer, když jsem se modlil večerní chvály,
velmi mne oslovil úvodní hymnus, ve kterém se modlíme:
A v pokušení o útěk – pod tíhou ochranného doprovodu – té, která čekala – tak
bezmocně a přece odevzdaně – opřená jenom o nebe – jsi zvítězil a šel a vytrval. Tak
jako tenkrát i dnes – jdeš krajem našich srdcí – stejně se chvějících…
Jsou tam zmíněna „naše chvějící se srdce“. To chvění může mít nejrůznější důvody
(a v konkrétní situaci některých z nás třeba ani nesouvisí s koronavirem…) Naše chvění může
mít nejrůznější podobu:
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opravdový strach o své zdraví, o svůj život… a o své blízké,
obavy o budoucnost, co přinese…,
obavy a chvění těch všech, na které poslední dny doléhají existenčně, ekonomicky;
kteří řeší to, z čeho budou platit hypotéku nebo leasing…,
obavy těch, kteří řeší, jestli nepřijdou o práci nebo nebudou muset své zaměstnance
propustit (svatý Josef těmto všem dobře rozumí; on nebyl na nejnižším stupni
společenského žebříčku z ekonomického hlediska; měl svou dílnu – firmu; a mohl mít
i své zaměstnance),
obavy všech lékařů a zdravotníků,
obavy politiků a těch, kteří mají zodpovědnost…
Svatý Josef nám všem rozumí, protože on si těch různých obav a chvění užil až až…
Stačí si jen představit, co se v jeho srdci dělo poté, co zjistil těhotenství Panny Marie,
ale zejména poté, co mu anděl sděluje úkol postarat se o ni a o jejího syna, který bude
tak mimořádný – Mesiáš!
Nebo třeba chvění, co si počne po příchodu do Betléma, kdy nemají nocleh, a Panna
Maria se chystá k porodu.
Aby pak po chvíli oddechu u jeslí musel v noci vzít Marii i její dítě a prchat
v ohrožení života do Egypta (musel to vážné rozhodnutí udělat hned; někdy nejde
rozhodnutí odkládat… myslím teď na politiky, kteří třeba v těchto dnech dělají/musí
dělat vážná rozhodnutí, protože jde také o životy; modleme se za ně!)
Anebo nakonec, když s úzkostí hledá 12 letého Ježíše ztraceného v Jeruzalémě…
My křesťané věříme v Boha, který je nám blízký, a rozumí nám. Včera jsme to slyšeli
v prvním čtení: Neboť kde je tak velký národ, jemuž by byli bohové tak blízko, jako je
Hospodin, náš Bůh, kdykoli ho vzýváme (Dt 4,7). Naše nebeská Matka je nám ve všem, co
prožíváme, blízko; stejně tak naši svatí, ke kterým se můžeme obracet…

Tichá oslava zasvěceného svátku sv. Josefa
Jen tiše jsme včera oslavili zasvěcený svátek svatého Josefa, Pěstouna Páně, který podle
kán. 1246 § 1 CIC/1983 patří mezi deset slavností liturgicky postavených naroveň neděli.
Není divu. Vždyť celá naše země i celý svět leží pod tíhou bolesti, kterou přináší nová,
strašlivá epidemie. Není teď čas na dlouhé diskuse, je doba činů. Připravenosti pomoci
každému trpícímu, potřeby ukáznit se, přijímat a podporovat všechna omezení, a modlit se –
modlitba pomůže tam nahoře a zoceluje naši duši. Biskupové a kněží jsou fyzicky odloučeni
od svých věřících, učitelé od svých studentů a žáků, a všichni jsou zahaleni za závorou svých
roušek... Přesto jsme však v intenzivním spojení. Učíme se novému pracovnímu étosu
i pevnějšímu spojeni těch, kdo vedou, s těmi, kdo mají být vedeni. Církev plní svůj úkol ve
světě. Všichni se modlíme za nemocné i za zdravotníky a jsme s nimi v jejich strádání a boji.
Všechny členy a příznivce Společnosti pro církevní právo zdraví
P. Jiří Rajmund Tretera OP, předseda, Záboj Horák, místopředseda
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Ve Stříbře založena nová místní skupina SPCP
Pracovní výbor Společnosti pro církevní právo projednal na svém zasedání dne 4. března
2020 návrh na ustavení nové, již čtvrté místní skupiny Společnosti pro církevní právo,
tentokrát pro oblast západních Čech, se sídlem ve Stříbře. Současně byl předsedou místní
skupiny ve Stříbře jmenován Bc. František Kratochvíl, ředitel Základní umělecké školy
Stříbro.
Na první straně tohoto periodika jsme otiskli fotografii děkanského kostela Všech
svatých ve Stříbře. Duchovním správcům v stříbrské farnosti P. Miroslavu Martišovi SChLJ
a arciděkanu Jiřímu Hájkovi, členům Společnosti pro církevní právo, přejeme vše dobré
v jejich činnosti.

Výroční kontrola činnosti SPCP úspěšně vykonána
Dne 6. března 2020 vykonali členové Kontrolní komise SPCP Mgr. Jan Czernin, LL.M.,
Bc. František Kratochvíl a JUDr. Tomáš Tuza v kanceláři Společnosti pro církevní právo
v Praze 3, Sudoměřské 25, pravidelnou výroční kontrolu hospodaření, vedení členského
seznamu a řádného vedení recenzního řízení k článkům uveřejňovaným v Revue církevního
práva. Vyslovili souhlas s činností vedení Společnosti ve všech uvedených oblastech.
Kontrolní práva za rok 2019 bude společně s kontrolní zprávou za rok 2018 předložena
nejbližšímu zasedání Valné hromady SPCP.

Členové Kontrolní komise Tomáš Tuza, František Kratochvíl a Jan Czernin při činnosti v kanceláři
Společnosti pro církevní právo v pátek 6. března 2020.
Foto Záboj Horák
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Stanovisko biskupů ke krizovému opatření
vlády České republiky z 15. března 2020
V souvislosti s nařízením vlády ČR z 15. března 2020 přinášíme stanovisko místopředsedy
České biskupské konference arcibiskupa olomouckého Jana Graubnera k dalším opatřením
uskutečňovaným v Katolické církvi.
Drazí bratři a sestry,
situace se během několika dnů opět změnila a nyní se nacházíme v naprosto výjimečné
situaci, kdy je celá naše země v karanténě. Je to rozumné opatření, je třeba ho respektovat
a omezení pohybu dodržovat. Neneseme v těchto dnech odpovědnost jen sami za sebe, ale
také za všechny ty, s nimiž se setkáváme. Nevíme, kdo z nás by mohl být infekční a koho
by mohl nakazit a tím ohrozit na zdraví a na životě.
Z nařízení vlády vyplývá, že není možné konat veřejné bohoslužby, a to ani
v malém počtu. Duchovní ovšem mohou podle bodu I.g.3 tohoto nařízení vykonávat
individuální duchovní péči a službu. To tedy znamená, že kostely mohou být otevřeny
a kněz zde může být připraven takovouto individuální službu poskytnout. Stejně tak je
možné – bude-li to opravdu nutné – aby duchovní navštívil věřící v jejich domově a udělil
například svátost pomazání nemocných nebo viatikum. Obhajitelné je i slavení bohoslužby
vysílané například přes televizi, rádio nebo sociální sítě, avšak s jen takovým počtem osob,
bez něhož by nebylo možné bohoslužbu uskutečnit. Nemocniční kaplani ať konají svou
službu se souhlasem vedení nemocnic a opatřeni ochrannými pomůckami.
Milí spolubratři kněží a jáhnové, spoléháme na Vaši rozumnost. Snažme se všichni
být k dispozici, ale nechovejme se tak, abychom se stali možnou příčinou rizika nákazy.
Využívejme možnost být v kontaktu se sobě svěřenými telefonem nebo přes sociální sítě.
Svým příkladným dodržováním zásad karantény dávejme svým spoluobčanům dobrý příklad.
Drazí, to, co nám vždy zůstane, je modlitba. Prosíme, nezapomínejme se modlit za
sebe i za druhé, za nemocné a ty, kdo jsou v nebezpečí smrti, za zdravotníky a další, kdo
v těchto dnech čelí obrovskému nasazení a vyčerpání, za ty, kdo svými rozhodnutími za nás
nesou odpovědnost a za brzké ukončení této epidemie. Přijměme tuto podobu postní doby
jako svého druhu duchovní cvičení, jako nabídku od Pána, kterou nám dal způsobem, jaký
bychom si sami nepřipravili, ale který může být pro každého z nás i pro Církev příležitostí ke
skutečné změně smýšlení, k níž jsme byli vyzýváni na Popeleční středu.
16. března 2020
Jménem biskupů Čech a Moravy
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký,
místopředseda ČBK
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Nezapomněli jste hlasovat v soutěži o nejlepší
právnický časopis a nejlepší judikát?
Dovolujeme si všem příznivcům Revue církevního práva a ostatním našim čtenářům
připomenout anketu pořádanou jako každý rok Karlovarskými právnickými dny. Pokud jste
tak již neučinili, nezapomeňte, prosíme, odeslat vyplněný hlasovací lístek na adresu
Karlovarské právnické dny, Národní 10, 110 00 Praha 1. Anketní lístek můžete vyplnit také
prostřednictvím internetu na adrese http://www.kjt.cz/cs/2020/anketa.php.
Hlas je nutno odevzdat ve prospěch nejméně dvou časopisů. Pokud se rozhodnete
mezi nimi ocenit Revue církevního práva, budeme mít radost a pomůže to při jejím vydávání.
Doporučujeme současně hlasovat o poctě za nejlepší judikát publikovaný v období od
1. května 2019 do 28. února 2020 a dovolujeme si doporučit nález Ústavního soudu České
republiky sp. zn. Pl. ÚS 5/19 ze dne 1. října 2019, kterým se ruší zdanění finančních náhrad
poskytovaných na základě zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi
a náboženskými společnostmi, jako protiústavní.

Duchovní a psychologická pomoc v nouzi
Arcibiskupství pražské uveřejnilo na svých internetových stránkách seznam kontaktů, na něž
je možné se obrátit: http://www.apha.cz/2020/cpr-novinky/nebudte-na-to-sami

Doporučujeme zhlédnout video o zpovědi v době
krizových opatření
Naleznete jej na internetových stránkách České biskupské konference na internetové adrese
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200320liturgie-cz-zpoved-po-telefonu. Považujeme vysoce
kvalifikovanou odpověď dvou kněží na videozáznamu za vynikající a hodnou následování.
Nezapomeňte si k počítači připojit reproduktory.
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