Vážení spolubratři,
vláda včera na svém zasedání vyhlásila nouzový stav a přijala nová, přísnější opatření pro maloobchod a služby.
(najdete v příloze)
Výrazněji jsou omezeny veřejné a soukromé akce mimo shromáždění (tj. spolkové, sportovní, kulturní jiné než uvedené
v bodu II/13, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy),
přičemž do tohoto okruhu nařízení tradičně řadí i svatby a pohřby. Pro církevní provoz by do tohoto okruhu spadaly
zřejmě všechny akce pořádané církví mimo vlastní bohoslužby.
Pro akce tohoto druhu je omezena kapacita na 100 osob a pokud se účastní více než 20 osob, je třeba vyžadovat
očkování nebo potvrzení o prodělání nemoci (PCR test jen u zvláštních případů, např. lidí, co nemohou být očkováni).
Prakticky: akce do 20 osob lze konat volně, pouze s ohledem na nařízení o ochraně dýchacích cest, které zůstává v
platnosti. Akce nad 20 osob vyžadují O-P (očkování/prodělání nemoci) a maximální počet je 100 osob.

Pro shromáždění (do čehož se zvykově v těchto nařízeních řadí i bohoslužby) tato omezení neplatí - tam zůstává
stávající stav: "koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí dodržovat, s výjimkou osob
ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 1,5 metru a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce" (+
samozřejmě ochrana dýchacích cest, která vyplývá z jiného předpisu).
Prakticky: pro bohoslužby v tomto ohledu žádná změna; pozor ale, např. už káva nebo přátelské setkání po
bohoslužbě není bohoslužba a platí na ni pravidla pro ostatní akce, viz výše.

Zvláštní ohledy pro svatby a pohřby: svatby jsou explicitně zmiňovány v bodě o konání akcí a počet účastníků je u nich
omezen na 30 (misto 100), naopak u pohřbů počet účastníků není omezený nijak (tj. pouze na pohřbu může být i více
než 100 osob).
Prakticky: V případě svateb s bohoslužbou, během které je sňatek uzavírán, nastávají dva režimy fungování - pro
bohoslužbu samotnou platí pravidla pro bohoslužbu (která jsou výrazně mírnější), ale pro cokoli, co následuje
(hostina, oslava, atd.) už platí výše zmíněná přísná pravidla a omezení počtu hostů na 30.
Přesto, že bohoslužby výrazně omezeny nejsou, neberme situaci lehkovážně a snažme se při bohoslužbách dodržovat
ta nejzákladnější opatření – roušky, desinfekci rukou, rozestupy.
Na některých místech bylo obnoveno užívání svěcené vody v kropenkách, což v této situaci rozhodně nedoporučuji,
stejně jako pozdravení pokoje podáním ruky.

Děkuji za pochopení!

+ Martin David

