Vážený pán premiér, predstavitelia vlády a zdravotníctva,
nech Vás Pán Boh pozdraví a požehnáva!
Chcem Vám úprimne a zo srdca vyjadriť poďakovanie za Váš záujem a úsilie, ktoré vynakladáte
od začiatku pandémie pre zdravie našich ľudí. Viem, že naša situácia nie je dobrá a snažíte sa robiť
všetko pre to, aby bola lepšia.
S veľkým nepokojom v srdci Vám však chcem, ako zrejme jeden z mnohých, povedať, že okrem
jedla máme ale aj iné potreby – duchovné. Mnohým ľuďom aktívny duchovný život dokonca zlepšuje
aj zdravotný stav a pomáha vydržať aj tvrdé, hoci nie populárne, ale rozumom prijateľné
a pochopiteľné obmedzenia.
Veľmi Vás však prosíme, prehodnoťte Vaše rozhodnutie ohľadom účasti na bohoslužbách počas
Veľkej noci. Ako farár vnímam medzi ľuďmi veľký nepokoj a ťažko je niektorých usmerniť
k vytrvalosti v zachovaní stanovených pravidiel, keď im chýbajú logické argumenty. Mnohí totiž svoju
nespokojnosť zdôvodňujú tým, že keď môžu byť v obchode s hustotu 1 človek na 15 m2, alebo sa
môžu tlačiť v hromadnej doprave, aj v prírode – ako to ukazujú médiá – je neraz hustota väčšia ako
je prípustné, tak prečo nemôžu byť aj v kostoloch, kde sa dá zachovať stabilný rozostup, dokonca
väčší ako 2 m a ľudia sedia, nestýkajú sa fyzicky. Čo v obchodoch nie je, a sotva je aj realizovateľné,
aby pri jednom pulte, či regáli, neboli vedľa seba aj dlhšiu dobu.
Takisto je pre nás kňazov nepochopiteľné, prečo môžeme vysluhovať sviatosti len umierajúcim,
keď spovedať a dať sväté prijímanie sa dá aj individuálne, bez fyzického kontaktu s inými ľuďmi.
Tiež je ťažko pochopiteľné, že tým, ktorí cestujú na dovolenky do zahraničia sa dáva len prosba,
aby zvážili svoju cestu a nemajú za to žiaden postih. Aj karanténa po ich návrate je ťažko
kontrolovateľná. Zatiaľ, čo účasť v kostole, sa dáva striktne ako zákaz.
Neviem, či je v niektorej z európskych krajín takýto zákaz. Dokonca aj v Česku, ktoré sa hlási
ako ateistický štát, ľudia – hoci s obmedzeným počtom – môžu ísť do kostola.
Na jednej strane Vám síce nemožno vyčítať snahu ochrániť ľudí, no na druhej strane vyzerajú
tieto zákazy (v porovnaní s epochou komunistickej vlády) oveľa viac rafinovaným likvidovaním
veriacich. Myslím si, že viera veľmi pomáha človeku byť dobrým. Azda nepotrebujeme mať dobrých
ľudí?
Potom sa nemôžete čudovať, ak týmto spôsobom stratíte aj značnú voličskú základňu.
Píšem Vám to v dobrej vôli, aby ste nad tým pouvažovali a aby ste – aspoň nakoľko sa dá –
zmiernili opatrenia v čase Veľkej noci. Veľká noc je totiž pre všetkých kresťanov ten najväčší
a najdôležitejší sviatok. Pre kresťanov šibačky nie sú podstatné k sláveniu, preto je dobré, že ste ich
zakázali. ALE NIE JE DOBRÉ, že ste zakázali – hoci aj obmedzenú účasť – na bohoslužbách.
Spolu s veriacimi sa modlíme za ukončenie pandémie, ako aj za Vás, ktorí nesiete
zodpovednosť, aby ste ju vládali realizovať v pravde a spravodlivosti, v celom jej spektre.
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