
Třeboňská výzva 

 

Jako křesťané a občané této země, považujeme za důležité touto formou upozornit na vážná 

pochybení při správě věcí veřejných i lidských a zasadit se o jejich nápravu. 

 

I přes epidemickou situaci považujeme za nepřiměřené zásahy do osobních svobod 

zaručených Ústavou České republiky, zejména svobody vyznání, a to ve formě limitované 

účastí na náboženských obřadech, pohřbech a pokojných občanských shromážděních 

organizovaných mimo vnitřní prostory. Předmětná vládní nařízení v kombinaci s omezováním 

pohybu osob, jsou v přímém rozporu s demokratickými principy a přispívají k růstu napětí a 

frustrace ve společnosti a celkové ztrátě důvěry ve stát. Podobné situace vedly v minulosti 

k vážným společensko-ekonomickým ztrátám a v některých případech i k nástupu totalitních 

režimů. Jako věřící spoluobčané považujeme za nepřijatelné, aby katolická církev, kterou 

vnímáme nikoli pouze institucionálně, ale jako svoji širší rodinu, ustupovala vládní politice a 

mediálně vyvolané pandemii strachu, a nechala předmět svého vyznání a smysl živého 

společenství umírat v necitlivých opatření souvisejících s Covid-19. Tento stav, trvající již rok, 

zásadně ovlivnil prožívání největších křesťanských svátků a svými dopady působí znejistění 

věřících v jejich identitě. Žádáme proto církevních autority, aby apelovaly na vládu a 

parlament ČR a usilovaly o zrušení výše uvedených omezení občanských svobod, jejichž 

přínosy ke zlepšení epidemiologických rizik navíc nebyly doposud prokázány.  

 

Dále považujeme za diskriminační aktuální praxi v pohřebnictví, kdy tělům zemřelých 

s pozitivitou Covid-19 je odpírána stejná posmrtná péče, jako tělům bez pozitivity. Jejich 

pohřbívání bez náležité přípravy, bez oděvu a v umělohmotných vacích, které neumožňují 

vypraviteli pohřbu vizuální kontakt s tělem zemřelého a další omezení týkající se počtu osob 

účastnících se pohřbu, jsou útokem na nejzákladnější lidská práva. Traumata, která 

způsobují pozůstalým tato drastická opatření, vychází z ignorování faktu, že je tělo zemřelého 

po třech dnech po úmrtí neinfekční. Je naší křesťanskou povinností dosáhnout změny těchto 

předpisů, a proto spoléháme na církevní představitele a vyzýváme je, aby se svým vlivem 

zasadili o nápravu v této oblasti veřejných služeb.  

 

Touto výzvou na prahu Velikonoc bychom chtěli zaměřit pozornost nejen k výše uvedeným 

tématům, která tvoří křížovou cestu našeho národa, ale v duchu evangelia upnout zrak ke 

vzkříšenému Kristu a jeho radostné zvěsti. V této rozhodné chvíli pomozme všem lidem 

dobré vůle zodpovědět otázku: „Proč se zmítá celá naše společnost v takových vážných 

problémech a směřuje v jejich důsledku k úpadku a ke změnám svého charakteru?“ 

Pochybení spatřujeme v tom, že člověk ve své pýše odporuje přirozenosti vyššího řádu a 

fanatickým adorováním zdraví, jako hodnoty, kterou nelze dle jeho úsudku ničím nahradit, 

přispívá falešným prorokům, kteří maskují svůj osobní prospěch za službu veřejnosti.              

Je třeba pokorného přijetí vlastní omezenosti, nenechat se zmást touhou po kontrole věcí 

pozemských, ale jako generace před námi nacházet v nemoci, utrpení a smrti odpovědi na 

existenciální otázky o smyslu života.  

V Třeboni dne 17. března 2021 


