Domprostens information på hemsidan 4 maj 2020
Många är oroliga för spridningen av Coronaviruset som bara fortsätter. Prognoser säger
också att nu verkar smittspridningen öka i övriga landet, även i Skaraborg. I den situationen
är det viktigt att ta allas oro på största allvar.
Samtidigt ska kyrkan fullgöra sitt uppdrag att vara bärare av ett livgivande hopp med
påskens budskapet om Jesus Kristus. Därför fortsätter gudstjänster att firas i Skara pastorat,
men det kommer att ske på andra sätt än vanligt. Ändringar kan ske med kort varsel.
Vi människor lever i och av relationer, detta blir inte minst tydligt just nu när vi samtidigt
skall distansera oss. Skara pastorat följer de riktlinjer och beslut som folkhälsomyndigheten
och regeringen ger. De säger att inga gudstjänster eller mötesplatser får ha fler än 50 deltagare och endast om rummet tillåter att vi inte kommer varandra för nära.
De som är 70+, eller i riskgrupper, uppmanas att avstå från deltagande i offentliga samlingar.
Ideellt medverkande i gudstjänsterna, eller i annan verksamhet, som är 70+ eller tillhör riskgrupp engageras inte i sina vanliga uppdrag så länge rådet om avskildhet för dessa grupper
gäller. Vi vill skydda våra äldre och utsatta.
För de som skall stanna hemma vill jag rekommendera SVT2 som varje söndag och helgdag
sänder gudstjänst 10.00, liksom i radions P1 11.00. På Skara pastorats hemsida inbjuds också
till delad gudstjänst- och andaktsgemenskap med Ardala församling, Valle församling och
Skara domkyrkoförsamling. En ”Andakt med Skara domkyrka” går också att ladda ner här på
hemsidan efter varje söndag.
Skara pastorat fortsätter fira gudstjänster, om än med förändringar. Jag har tillsammans
med ledningsgruppen beslutat att det skall ske på följande sätt:






Mässa firas alltjämt men under ”en gestalt”. Det vill säga att det bara är bröd som delas ut. Denna form av nattvardsfirande är ett fullvärdigt firande av Herrens heliga
nattvard.
Högmässa firas i Varnhems klosterkyrka varje söndag kl. 11.00. Pilgrimsmässa i Varnhem onsdagar kl. 8.00 samt kvällsmässa i Skara domkyrka torsdagar kl. 18.30.
Gudstjänst firas i S:ta Annagården i Ardala varje söndag 11.00.
I Skara domkyrka firas varje söndag gudstjänst kl. 11.00 men utan närvarande församling i kyrkan. Vi firar gudstjänsten i våra hem via nätet. Länk finns på pastoratets
hemsida. Morgongudstjänst kl. 8.00 i domkyrkan på onsdagar. Middagsböner och fredagsmusik.
Dop och vigslar kan firas om inte familjen eller brudparet själva bestämmer annat.
Begränsningen till totalt 50 personer gäller. En möjlighet är att fira dop och vigsel
med de deltagande som planerat men med dopkalas eller bröllopsfest vid ett senare
tillfälle. Kanske på årsdagen? Festen kan om önskas föregås av välsignelse och bön i
kyrkan innan.



Begravningar firas också i enlighet med gällande beslut, även där inte fler än 50 personer.
För Marie begravningskapell samt V Gerums, Marums, Händene, Öglunda, N Vings
och N Lundby kyrkor har en begränsning på 20 personer beslutats då kyrkorummen
är små. Förväntas det komma fler, men inte mer än 50, hänvisas till Skara domkyrka
eller något av de större landsbygdskyrkorna i pastoratet.

Till vardags är följande beslutat för Skara pastorat:









Konserter och föredrag pausas.
Alla grupper avslutas i och med maj månads första veckor.
Guidningar i domkyrkan och klosterkyrkan pausas.
Församlingshemmen hyrs inte ut till externa samlingar eller minnesstunder.
Skara domkyrka är öppen: maj kl. 10.00-17.00, 1-21 juni kl. 10.00-18.00, under sommarkyrkan 22 juni-9 augusti kl. 10.00-20.00 och 10-30 augusti kl. 10.00-18.00.
Obs! Söndagar öppnar domkyrkan kl. 12.00 efter webbsänd gudstjänst.
Varnhems klosterkyrka är öppen dagligen t.o.m. september kl. 10.00-17.00.
Vi uppdaterar efterhand hemsidan och Facebook med information om vad som gäller. Ändringar i vilka gudstjänster och annat kan ändras med kort varsel.

Robert Lorentzon – Domprost Skara pastorat

Vi ber!
Herre Jesus Kristus, vi ber till dig för dem som är sjuka. Vi ber också särskilt för alla som arbetar inom sjukvården. Herre ge dem kraft och uthållighet. Vi ber för vårt lands myndigheter
och politiker som har att fatta viktiga beslut. Vi ber också för oss själva. Led oss steg för steg,
hjälp oss att behålla lugnet och inte låta oss dras med av oron. Tack Herre att du aldrig över
er oss! I Jesu namn. Amen

I alla sammanhang gäller att visa hänsyn och att följa allmänna råd:






… att stanna hemma om du känner någon form av symptom som hosta, halsont,
snuva
och feber,
… att tvätta händerna noga och ofta,
… att nysa och hosta i armvecket,
… att undvika att handhälsa

Om du är sjuk ring 1177 eller se webbsidan 1177.se
För allmän information om Corona-viruset ring 113 13 eller se webbsidan krisinformation.se.
Eftersom detta är en ny sorts influensavirus saknar vi den immunitet som i vanliga fall skyddar oss mer. Vissa grupper är särskilt utsatta, till exempel de som är äldre och de med andrasjukdomar i grunden. Tack för att du gör det du kan för att undvika att vi utsätter varandraför smitta!

