Domprosten informerar Skara pastorat med anledning av coronaviruset

Tråkigt nog måste vi leva med pandemin också en bra bit in på 2021. Det är allas vårt ansvar
och solidariska handlande att följa de strikta rekommendationerna. Smittspridningen måste
stoppas! Naturligtvis gäller det också för kyrkans del.
Utgångspunkten för allt vi gör följer därför råd och beslut från Folkhälsomyndigheten,
regeringen, regionen och kommunen. Offentliga sammankomster med max 8 personer är
normerande för allt som sker i Sverige, även det som inte går att lagstifta om. De skärpta
restriktionerna ligger kvar till 30 juni 2021 enligt de beslut som gäller just nu. Regeln med
max 8 personer kan, liksom andra restriktioner, komma att förändras under tiden.
Kyrkan finns överallt, alltid, för alla. Kyrkan lever också i pandemin som berör alla, också i det
som rör någon personligt. Kyrkan finns i det lokala sammanhanget. Därför fortsätter Skara
pastorat att fira gudstjänst, be och värna den diakonala omsorgen. Gudstjänst och bön är
grunden och kärnan i församlingens liv, varje kristens liv.
Från Skara domkyrka webbsänds söndagarnas gudstjänst utan församling, men med en liten
grupp psalmsångare i kyrkorummet. Länken till gudstjänsterna finns på hemsidans
”Gudstjänster i coronatid i Skara pastorat”. Varje söndag firas också kort mässa 9.00, 17.30 och
18.00. Till dessa gudstjänster behöver du anmäla dig. Åtta personer kan komma med på varje
gudstjänst.
I Ardala församling firas mässa i S:ta Annagården 9.30 och 11.00 på söndagar. Till båda
gudstjänsterna behöver du anmäla dig. Åtta personer kan komma med på varje gudstjänst.
Valle församling firar kort mässa på söndagar 10.00, 11.00 och 17.30. Till dessa gudstjänster
behöver du anmäla dig. Åtta personer kan komma med på varje gudstjänst.
Telefonnummer för anmälan finns i kalendariet på hemsidan och predikoturerna inför varje
söndag,
Domkyrkan är öppen dagligen 9.00–16.00, söndagar 12.00-16.00. Gemensam bön för åtta
personer vardagar 9.00, 12.00 och 15.00. Från 7 april endast middagsbön 12.00. Domkyrkan
bemannas ofta under eftermiddagstid.
S:ta Annagården är öppen för besök när medarbetare finns på plats. Från vecka 13 gemensam
bön för åtta personer tisdag, onsdag, torsdag 9.00 och 15.00.

Varnhems klosterkyrka är under perioden 20/3-31/8 öppen dagligen 10.00–17.00. Gemensam
bön för åtta personer vardagar 9.00, 12.00 och 15.00.
I Skara pastorat gäller i övrigt att gruppverksamhet är pausad, eller sker i digitala möten.
Utomhuspromenaderna i Skara och Ardala har återupptagits med max 8 personer. Barngrupper
har försiktigt startats upp.
Kyrkliga handlingar, dvs. dop- och vigselgudstjänster firas för de som planerat för det med
maximalt 8 personer närvarande utöver de som tjänstgör. Vid begravningsgudstjänster har
regeringen beslutat om undantag, vilket gör att max 20 deltagare utöver de som tjänstgör kan
vara med. Webbsända begravningsgudstjänster kan pastoratet hjälpa till med i domkyrkan.
I övrigt kan anhöriga själva ordna det.
Ett helt nytt år ligger framför oss, alldeles obrukat och ovisst som vanligt. Nu än mer. Men ett
år börjar alltid ”I Jesu namn”, tema för Nyårsdagen. Och så fortsätter det var dag. Vi är inte
övergivna, ens i det allra ensammaste.
När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då
hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i
våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Låt oss därför
frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver
hjälp. (Heb 4:14-16)

Hälsningar en bit in i januari 2021
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OBS! Information om öppettider och tider för gudstjänster har uppdaterats efter hand.

