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ČÍSLO 3 BŘEZEN 2019

Úvodní slovo P. Josefa Hurta

Půst a také Velikonoce jsou letos poz-
ději, ale doba postu a výzva k pokání
je stále aktuální. 24. února skončil sum-
mit o zneužívání v církvi. Papež Franti-
šek svoji snahou o nápravu a pokání a
také svojí prosbou za odpuštění nabízí
dobrý recept, jak nalézt odvahu podívat
se pravdě do očí a mít snahu o řešení a
nápravu. K tomu nabízí papež František
21 bodů k ochraně nezletilých v církvi.

Inspirací nejen pro dobu postní mo-
hou být také slova filipínského kardinála,
který citoval ve své promluvě o pastýřích
slova Tomáše Halíka z knihy Dotkni se
ran: „Kdo zavírá oči před ranami našeho
světa, nemá právo vyznat: Můj Pán a můj
Bůh. Kristovy rány zůstávají na jeho těle
i po zmrtvýchvstání, a když je Ježíš uka-
zuje, chce oživit paměť učedníků, připo-
menout jim, že je nese z lásky ke konkrét-

ním mužům a ženám, ze slitovné lásky
k lidstvu.“

Námětem k prožívání postní doby
může být reflexemého vztahu k práci, in-
ternetu. Setkal jsem se s názorem, že je
těžké najít si čas na přečtení knihy z ob-
lasti spirituality nebo poslechnutí inspi-
rující a poučnépřednášky oblíbených ka-
zatelů a lektorů. Ale také jsem se potkal
s názorem, že řada lidí v pracovní době
stihnepřečíst vcelkudost článků zoblasti
sekulárníhosvěta. Sv. Ignácměl radu,po-
užívat věci natolik, nakolik nám prospí-
vají na cestě víry. Jak nakládám s časem
na internetu, jak vůbec nakládám s ča-
sem, který mi byl svěřen.

Přeji, aby postní doba byla obdobím,
kdymohu zažít růst své víry a vnitřní svo-
body v oblastech, kde svobodu ztrácím.



Oznámení

Dětskámše

Mše svatá pro děti bude 10.3. od 10.30
v Brandýse (navíc k pravidelné ranní mši
v 8.30). Po dětské mši, cca. od 11:30, se
koná setkání chlapců vedené M. Kupko-
vou.

Biblický klub

Setkání Biblického klubu budou
v úterý 12. a 26.3. od 19.15 na brandýské
faře. Všichni farníci jsou srdečně zváni.

Manželské exercicie

V úterý 5.3. a 19.3. od 19.30 se konají
na faře svatoignáckémanželské exercicie
s modlitbou, meditací a sv. přijímáním.

Postní duchovní obnova

Postní duchovní obnovu povede P.
Jan Houkal v sobotu 16.3. od 9 do 12 hod.

Modlitby matek

Maminky z naší farnosti se sejdou
ke společné modlitbě růžence ve čtvrtek
21.3. ve 20 h. na faře.

Páteční beseda

V pátek 8.3. srdečně zveme na autor-
ské čtení Františky Vokurkové z její knihy
Zelenější tráva.

Liturgický kalendář

Středa 6. března
Popeleční středa
Úterý 19. března
Slavnost sv. Josefa
Pondělí 25. března
Slavnost Zvěstování Páně
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Ochrana nezletilých v církvi: body k zamyšlení
Svatý otec se s účastníky únorového summitu o ochraně nezletilých v církvi po-

dělil o 21 bodů k zamyšlení, které vzešly v rámci příprav na tento summit přímo od
biskupských konferencí.

1. Vypracovat praktickou příručku, ve
které budou specifikovány kroky,
které mají být přijaty autoritami
v klíčových okamžicích od vzniku
případu.

2. Zřídit naslouchací skupinu slože-
nou z vyškolených odborníků, kteří
budou moci vyhodnotit případy
možného zneužívání.

3. Stanovit kritéria pro přímé zapo-
jení biskupa nebo představeného
řádu.

4. Nastavit společné postupy pro vy-
šetřování obvinění, ochranu obětí
a právo obviněného na obhajobu.

5. Informovat orgány trestně činné
a vyšší církevní orgány v souladu
s občanskými a kanonickými nor-
mami.

6. Pravidelně zkoumat nařízení a
normy týkající se ochrany pro-
středí pro nezletilé ve všech pas-
toračních strukturách; protokoly a
normy založené na zásadách spra-
vedlnosti a lásky, které musí být
propojeny tak, aby činnost církve i
v této oblasti byla v souladu s jejím
posláním.

7. Zřídit specifické protokoly pro vyři-
zování obvinění proti biskupům.

8. Doprovázet, chránit a starat se
o oběti, nabídnout jim veškerou
nezbytnou podporu pro úplné
uzdravení.

9. Zvyšovat povědomí o příčinách
a důsledcích sexuálního zneuží-

vání prostřednictvím trvalé for-
mace biskupů, představených
řádů, kněží a osob v pastorační
službě.

10. Připravit pastorační péči pro ko-
munity zraněné zneužíváním a
cesty pokání a obnovy pro pacha-
tele.

11. Posílit spolupráci se všemi lidmi
dobré vůle a se zástupci sdělo-
vacích prostředků, aby se mohla
rozpoznat a rozlišit pravdivá ob-
vinění od falešných případů, ob-
vinění od pomluvy, aby se zabrá-
nilo zahořklosti, narážkám, fámám
a pomluvám.

12. Zvýšit minimální věk pro vstup do
manželství na šestnáct let.

13. Zavést ustanovení, která upravují
a usnadňují účast laických odbor-
níků ve vyšetřování a v různých
úrovních jurisdikce kanonických
procesů týkajících se sexuálního
zneužívání a / nebo moci.

14. Právo na obhajobu je nezbytné pro
zachování principu přirozeného a
církevního práva presumpce ne-
viny až do prokázání viny obvině-
ného. Proto je nutné zabránit pub-
likování seznamů obviněných, a to
i ze strany diecézí, před předběž-
nýmvyšetřovánímakonečnýmod-
souzením.

15. Dodržovat tradiční princip při-
měřenosti trestu s ohledem na
spáchaný trestný čin. Rozhodnout,
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jestli kněží a biskupové, vinní ze
sexuálního zneužívání nezletilých,
mají opustit kněžskou službu.

16. Zavést pravidla pro seminaristy,
kandidáty ke kněžství a pro za-
svěcený život a připravit pro ně
vstupní a navazující vzdělávací
programy, které jim pomohou roz-
vinout jejich lidskou, duchovní a
psychosexuální zralost, stejně tak
jako jejichmezilidské vztahy a cho-
vání.

17. U kandidátů ke kněžství a pro za-
svěcený život provést psycholo-
gické hodnocení kvalifikovanými a
akreditovanými odborníky.

18. Zavést normy, kterébudouupravo-
vat přesun seminaristů nebo kan-
didátů řeholního života z jednoho
semináře do druhého; stejně tak
jako přesun kněží či řeholníků do
jiné diecéze nebo kongregace.

19. Vypracovat závazná pravidla cho-
vání pro všechny kněze, řeholníky,
církevní pracovníky a dobrovol-

níky, která by nastavovala hranice
v osobních vztazích. Specifikovat
nutné požadavky na zaměstnance
a dobrovolníky a zkontrolovat je-
jich rejstřík trestů.

20. Podávat veškeré informace a údaje
o nebezpečí zneužívání a jeho dů-
sledcích, o tom jak rozpoznat pří-
znaky zneužívání a jak hlásit po-
dezření ze sexuálního zneužívání.
To všemusí probíhat ve spolupráci
s rodiči, učiteli, odborníky a civil-
ními orgány.

21. Tam, kde to ještě nebylo učiněno,
ustanovit skupinu snadno přístup-
nou obětem, kde mohou ohlásit
eventuální zločiny. Tato skupina
by měla mít určitou nezávislost
s ohledemkmístním církevnímau-
toritám aměla by být složena z od-
borníků (kněží i laiků), kteří jsou
schopni věnovat pozornost církve
těm, kteří se v této oblasti cítí
uraženi nevhodným chováním ze
strany duchovních.

Rozhovor s kardinálemDukou

Kardinál Dominik Duka OP reprezen-
tuje Českou biskupskou konferenci na
summitu o ochraně nezletilých. Položili
jsme mu několik otázek k průběhu to-
hoto setkání.

Jak vnímáte atmosféru na summitu a
setkání s ostatními účastníky?

Do jistémíry je to setkání s některými
po několika letech, protože tato shro-
máždění se v posledních letech konala
velmi málo. Tady jsme od rána do ve-
čera v uvozovkách uzamčeni, tak je to sa-
mozřejmě i určitá výměna názorů. Velká

část z nás si kladla otázku, jak tuto pro-
blematiku řešit na tak velkém shromáž-
dění, když v různých zemích jsou rozličné
kulturní problémy a podhoubí a také jiné
předpisy a zákony. Krom toho jižmají ně-
které konference vypracované směrnice,
které se dělaly opravdu poctivě. Začalo
se už za JanaPavla II., pokračovalo zaBe-
nedikta XVI. My v České republice máme
schválenou směrnici z roku 2015.

Jak se tedy pracuje na tak velkém a
rozdílném shromáždění? A co konkrétního
jste se dozvěděli?
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Bylo dobré, že se pracovalo dopo-
ledne i odpoledne v pracovních jazyko-
vých skupinách. Večer vždy proběhlo shr-
nutí v bodech, kdy se celá aula dozvě-
děla, jakým způsobem se na některé re-
lace dívají různé země. Musíme opravdu
uznat, že je to složité vzhledem k situaci,
kdy zcela jiné zákony mají nejenom ev-
ropské země, ale i celé kontinenty, nebo
tam, kde je církev pronásledovaná a žije
v utajení. I tuto otázku zde musíme ře-
šit. Druhá věc je, že názor na tuto pro-
blematiku je rozličný v různých zemích,
takže bylo dobře, že jsme to mohli neje-
nom slyšet, ale i si vyměňovat určité zku-
šenosti a vněkterýchpřípadech společně
hledat řešení. Zítřejší den (sobota) bude
nejzásadnější, protože sekretariát sum-
mitu se pokusí vypracovat závěrečný po-
mocný text, který by pak mohl obecně
posloužit jako určité vodítko s tím, že ho
pak bude muset každá biskupská konfe-
rence implantovat ve spolupráci s úřady,
se zákony dané země. Měl by se pak stát
nástrojem k tomu, aby se tyto případy
neopakovaly.

Sekretariát tohoto setkání spolupra-
coval i s výborem OSN, který se zabývá
problematikou ochrany dětí, takže jsme
se dozvěděli, že na světě 85 milionů dětí

trpí zneužíváním. Nejvíce v zemích, kde
probíhá válečný konflikt a kde jsou velké
tábory kvůli migraci obyvatel. Bohužel
rovněž nebezpečným místem je rodina,
která není funkční. Tam jsou děti nej-
více ohroženy, protože nemají žádnou
ochranu a ani důvěru se s tímto pro-
blémem svěřit. Pak jsou to různé sku-
piny, kde se pracuje s dětmi. Tady mu-
síme bohužel říci, že se do těchto sku-
pin snaží dostat lidé s těmito sklony, a
takovou skupinu představuje i duchovní
povolání. Kněz může s velkou důvěrou
pracovat s dětmi i mládeží. Z hlediska
České republiky statisticky víme, že v le-
tech svobody bylo odsouzeno 10 katolic-
kých duchovních. Donedávna jsme udá-
vali 11. Víme, že i tady může dojít ke zne-
užití procesu a k falešným svědectvím,
kteráobviněnémuknězi připraví „očistec
na zemi“. Na setkání jsme se tedy zabý-
vali i těmito případy. Setkali jsme se ale
i s oběťmi, například s manželi, kde se
nám paní svěřila, jakým způsobem mu-
sela bojovat s touto životní situací.

Vy jste v italské skupině, jak probíhají
práce pak v těchto menších skupinách?

Toto setkání je více organizované než
synody, vše je předem připraveno. Dříve
jsme byli zvyklí, že jsme si vše volili a vo-
lili jsme si i skupiny. Já jsemv italskymlu-
vící skupině se zástupci dalších menších
evropských zemí: České republika, Slo-
vensko, Maďarsko, dále Ázerbájdžán, Ka-
zachstán, Turecko, Ukrajina. Naším zpra-
vodajem je řeholní sestra italského pů-
vodu, generální představená sester ma-
rianistek. Tuto funkci dělá vždy ten, kdo
má jazyk skupiny jako mateřský. Rozdě-
lení do skupin bylo provedeno podle ja-
zykových schopností a je vidět, že anglič-
tina se španělštinou stále více „ovládají“
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církev.Méněmecképracovní prostředí se
již rozpadlo, německé skupiny už nejsou.

Papež František hovořil o „konkrét-
nosti“, která by měla být výstupem ze
summitu. Víte už o nějakých konkrétních
opatřeních, která by se mohla implemen-
tovat i třeba v ČR?

Všechny tyto sexuální delikty se
řeší ve spolupráci s Vatikánem, což ale
trvá dlouho, protože církev je obrovská,
máme celkem 1,3 miliardy věřících. Tato
práce by mohla být decentralizována na

úroveň biskupské konference, která by
dostala větší pravomoc, rovněž by větší
pravomoc měli metropolité a arcibisku-
pové, kteří mají církevní provincii. Cílem
tedy je, aby se mnohé věci mohly řešit
kompetentně a rychle, ale také ve spolu-
práci s příslušnými civilními orgány, aby
všemohlo probíhat v rychlejším režimu.

Děkuji za rozhovor.

Monika Klimentová

www.cirkev.cz

Kolem sv. Donáta do Hradešína

Tentokrát nemusíme za zajímavostmi
jezdit moc daleko. Můžeme začít třeba
v Úvalech a vydat se na jih po červené
značce. Stezky ze všech stran se protí-
nají na místě, kde stávala kdysi vesnice
Křimín. Ta byla vypálena za třicetileté
války a už nikdy nebyla obnovena. Zů-
stala po ní pouze křižovatka cest. A tam,
mezi čtyřmi lípami, stojí barokní socha
svatého Donáta.

Sochu zde nechala postavit vévod-
kyně Marie Terezie Savojská v roce 1764.
Svatý Donát byl podle legendy římský vo-
ják z 2. století, který vyprosil pro svou le-
gii modlitbami zázračný déšť a zachránil
ji tak před smrtí žízní. Později byl vzýván
jako ochránce úrody před živelními po-
hromami a vévodkyně Savojská nechala
umístit jeho sochy na všech svých pan-
stvích.

Od svatého Donáta si můžete udělat
odbočku do Škvorce a prohlédnout si ba-
rokní kostelík svaté Anny. Ale potom se
určitě vydejte dále po červené do Hrade-
šína. Už po cestě budete odměněni krás-
nými výhledy do kraje. A přímo v Hrade-

šíně, na kopci uprostřed obce, stojí staro-
bylý kostelík a krásná barokní fara. Kos-
tel sv. Jiří je původně románská rotunda
z počátku 12. století, ke které byla při-
stavěna gotická loď. A ta zvláštní stav-
bička s reliéfy u zdi před kostelem je
poutní venkovní kazatelna ze 16. století.
V původním stavu se nedochovala, byla
znovu sestavena z fragmentů na počátku
20. století.

Třebaže Hradešín v běžných průvod-
cích nenajdete, za zhlédnutí opravdu
stojí. A kdybyste chtěli trochu delší vý-
let, můžete dál pokračovat k přírodní pa-
mátce Klepec a prohlédnout si zkameně-
lého „Slouhu“ a další balvany.

Monika Pecková
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Prosba za čas svobody

Netěším se na dobu postu;
ale vím, že mi prospěje.
Prosím tě tedy, dobrý Bože,
aby se promě stala časemmilosti,
časem vnitřního očištění a svobody.
Dej, ať rozpoznám,
kde jsem se zapletl do závislostí.
Daruj mi tyto dny postní doby
jako dobu cvičení vnitřní svobody.
Očisti mě od pochmurných emocí,
od hořkosti, zklamání a hněvu,
aby na poli mé duše
mohla vyrůst dobrá a plodná pšenice.

Dobrý Bože, ty sám nám dáváš tuto postní dobu,
abychom se připravili na Velikonoce,
na nový život, který se v nás chce rozvinout.
Má to být doba obrácení
a změny smýšlení.
V minulém roce proběhla postní doba
tak rychle kolemmě.

Chtěl bych se jeden den této doby
vědomě postit a modlit za jednoho člověka.
Nechci, aby to byla rychlá
a nezávazná přímluva.
Chci se za něj postit,
aby si uvědomoval, že je tebou požehnaný.
Půstemmi bude mé tělo celý den
připomínat tohoto člověka.

Dobrý Bože, přináším tohoto člověka
do tvéhomilosrdenství,
aby našel, co potřebuje pro svou cestu
a svůj vnitřní pokoj.
Naplň ho svým Duchem, aby nalezl své
„já“ a dostal se do souladu se svou podstatou
a s tvou vůlí.

Amen.
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Katarina Holcová: Po škole u svojich detí

Bol krásny letný deň. Hory, všade
okolo hory. A ja som sa prechádzala
medzi panelákmi a končila tam, kde kon-
čil asfaltový chodník. Tlačila som ko-
čík ako odsúdenec, ktorý za sebou ťahá
svoju železnú guľu. Cítila som sa sama,
pretože som nechcela vidieť, že v ko-
číku pred sebou mám človeka. Úžasný
dar a zázrak. Nechcela som prijať pravi-
dlá. Základnépravidlá hry na život. Niečo
dostaneš, niečo za to dáš. To, že hory,
ktoré svietili v prvých letných dňoch
sviežo zelené oproti dokonale modrému
nebu, boli tak vzdialené a nedostupné,
mi práve v tomto okamžiku pripadalo
ako obrovská strata.

V príručkách som čítala, že by som
mala byť ako novopečená mamička neo-

pakovateľne šťastná. Cítila som sa previ-
nilo, že to tak nebolo.

Aby som sa pred narodením svojho
prvého dieťaťa mohla tešiť z Božej mi-
losti, stačilo nazbierať odvahu a sko-
čiť. Stačilo jednu krátku chvíľku veriť
Bohu. Stačilo urobiť jeden odvážny skok
a potom radostne plávať. Od narodenia
dieťaťa to bolo náročnejšie: bolo treba
každý deň vybehnúť schody nepríjem-
ných povinností. Pravidelne a zdĺhavo.
Bolo treba dôverovať Bohu každý deň.
Od rána do večera a niekedy aj v noci.

Bolo trebaveriť tomu, žehory sústvo-
rené pre našu radosť, aj keď sa ich nedá
dotknúť.

Pokračování příště. . .

Pravidelný pořad bohoslužeb

Brandýs n. L., kostel Obrácení sv. Pavla Út, St 18.00, Čt 9.00, Pá 18.00,Ne 8.30
Lázně Toušeň, kostel sv. Floriána Ne 10.30
Svémyslice, kostel sv. Prokopa Ne 14.30
Zápy, kostel sv. Jakuba 1. sobota v měsíci 16.15
Mratín, kostel sv. Michala mše nejsou
Sluhy, kostel sv. Vojtěcha 3. sobota v měsíci 16.15

Bohoslužby v okolních farnostech

St. Boleslav, sv. Václava Po, St, So 9.00, Út, Pá 18.00, Ne 9.00, 18.00
Čelákovice, Nanebevzetí P. Marie St, Pá 17:30,Ne 9.30
Mochov, sv. Bartoloměje Ne 8.00
Nehvizdy, sv. Václava Ne 11.00
Chvaly, sv. Ludmily Čt, Pá 18.30, So 8.30, 18:30,Ne 8.30

R.D. Mgr. Josef Hurt, administrátor
F.X. Procházky 24
250 01 Brandýs nad Labem

E-mail: padre@josefhurt.cz
Tel: 603 235 022
Web: www.farnost-brandys.cz
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