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Úvodní slovo P. Josefa Hurta
Milí farníci a farnice!
Nedávné rozhodnutí vlády překvapivě
umožnila účast na bohoslužbách již od
24.dubna. Stále platí pravidlo, že se bohoslužeb bude moci účastnit nejvýše 15 osob,
od 11. května by to mohlo být 30 osob a od 25.
května maximálně 50 osob, a to za dodržení
hygienických pravidel či rozestupů platných
kvůli šíření koronaviru. Úplný konec omezení
by měl nastat od 8. června.
Toto rozhodnutí přináší hledání dobrého
řešení pro naši farnost, kde se nás v neděli
v Brandýse setkává něco okolo stovky, někdy
méně. Jiná je situace na bohoslužbách v Toušeni, Svémyslicích a Zápech nebo Sluhách.
Pro nalezení rozumného kompromisu
účasti na bohoslužbách v naší farnosti navrhuji metodu objednání se přes telefonický
kontakt, SMS, popř e-mail, abych mohl zapsat jednotlivé zájemce o účast na mši sv.
(603235022, josefhurt@padre.cz) Na mém
postarším webu josefhurt.cz jsem připravil
tabulku, aby mohl být přehled účastníků uzavřen v případě počtu 15 osob. Prosím o zkon-

trolování. E-mail může někdy spadnout do
spamu nebo se zatoulat.
Limit 15 osob pro farnost je nelehké kriterium. Proto jsem rozšířil počet bohoslužeb
o večerní sobotní a nedělní pro tuto etapu tj.
28.4–10.5. Pro dobu zvyšování počtů účastníků bohoslužeb bych připravil další tabulku.
Prosím o možnost vystřídat se během nedělních bohoslužeb a využít možností i účasti na
bohoslužbě v týdnu. Plzeňský biskup nabídl
dispenz pro svoji diecéze, aby účast na bohoslužbě v týdnu splnila povinnost nedělní
bohoslužbu a zároveń pořád platí dispens od
účastní na nedělní bohoslužby v kostele a využití účasti pomocí přenosů mše sv.
Omezující opatření jsou šancí učit se žít
i jinými způsoby než pouhým (snad někdy
jen zvykovým) scházením se na nedělní bohoslužby. Někteří tuto situaci mohou vnímat
jako prohloubení své víry, jiní to mohou vnímat jen jako nepříjemné omezování.
Prosím tedy o vzájemnou ohleduplnost a
trpělivost pro tyto týdny.

Noc kostelů se přesouvá na 12. června 2020
Letošní Noc kostelů se na základě rozhodnutí vlády o uvolňování omezení souvisejících s epidemií koronaviru posouvá o týden. Nově se tak kostely veřejnosti otevřou v pátek 12. 6. 2020.

O dôležitých vetách
Vlastne by sme si to mali uvedomiť
každý deň, keď sa v rodine ráno rozchádzame (dnes je presnejšie povedať, keď
sme sa rozchádzali) do práce a do školy.
Môžeme sa nevrátiť. Môžeme už nemať
príležitosť povedať si niečo podstatné.
Podstatné pre toho, čo odchádza, aj pre
toho, čo zostáva. V bežnom zhone ma nenapadlo, že sa niečo také môže stať a že
potom roky v sebe môžem nosiť nevyslovenú vetu. Budem ju nosiť ako ťažký batoh, ktorý sa nedá odložiť, pretože ten,
komu sme ju chceli povedať, už tu nie je.
Zrazu sa zo správ dozvedáme, že

sami, bez možnosti povedať alebo vypočuť si dôležité posledné vety umierajú desiatky ľudí. Z možnosti, ktorú sme
si ešte pred pár dňami neuvedomili, sa
stáva realita.
A tak opakujme svojim najbližším tie
dôležité vety, tie, ktoré hovorí to lepšie
„ja“ z nás, nie tie vyslovené v hneve, nerozvážne. Nemlčme, nenechávajme si tie
pekné vety pre seba. A naučme sa to, aby
nám to zostalo aj na „potom“, keď nás
zase pohltí každodenný zhon.
Katarina Holcová

Modlitby matek
Pokiaľ Vás trápi nejaký osobný problém, rady ho v modlitbách zveríme tiež
do Božích rúk.. Pokiaľ chcete, môžete ho
s nami zdieľať prostredníctvom e-mailu.
Na Zelený štvrtok sa budeme modliť Ruženec svetla, vo veľkonočnom
oktáve Slávny ruženec a potom ďalšie štvrtky ruženec podľa obvyklého
poradia.
(Radostný-Svetla-BolestnýSlávnostný). Uvítame, ak sa pridajú aj
ďalší.
Pokiaľ by niekto mal svoju konkrétnu
prosbu, alebo by ste sa chceli na diaľku
„porozprávať“, napíšte nám a zaradíme
Vás do e-mailovej skupiny.
Lenka Šimarová, Katarína Holcová
anna.ol@tiscali.cz, holcova@natur.cuni.cz

Stretávame sa momentálne duchovne a to dokonca každý štvrtok, pretože si myslíme, že je to treba. Prakticky
to vyzerá tak, že sa modlime doma (na
prechádzke, cestou do práce. . . .), a to kedykoľvek v priebehu štvrtka. Čas záleží na
individuálnych možnostiach, je možné
desiatky podeliť v priebehu dna, kto ako
stíha.
Úmyslom pri tom je odovzdávať do
Božích rúk našu farnosť, rodiny, naše
mesto i svet. Určite by sme mali vyprosovať aj dary Ducha svätého pre všetkých,
kto momentálne rozhodujú a o posilu pre
zdravotníkov a tých, ktorý udržujú spoločnosť v chode a nasadzujú svoje sily.
Tiež by sme mali prosiť za to, aby situácia nebola nikým zneužitá.
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Acta kuriae pražské arcidiecéze 20.4.2020
Informace o účasti na bohoslužbách
(čj. A/2020/3795)
ČBK si uvědomuje, že ne ve všech
farnostech bude možné obnovit bohoslužby s omezeným počtem věřících, protože není snadné regulovat počet účastníků mší tak, aby byla dodržena nařízení
vlády (především jde o velké farnosti ve
městech atd.) Je tedy na administrátorech farností, zda, případně jak, toto rozhodnutí zrealizují. Pro věřící budou i na-

dále platné přenosy bohoslužeb online,
v televizi a v rozhlase až do úplného zrušení omezení (8. června).
Na základě přání pana kardinála Vám
také sděluji, že v pražské arcidiecézi se
v této situaci do počtu účastníků bohoslužeb a náboženských obřadů nezapočítává kněz, nutná asistence, varhaník a
kostelník.
biskup Zdeněk Waserbauer v oběžníku arcidiecéze

Pravidla pro uvolňování omezení týkající se
bohoslužeb (čj. A/2020/3796)
Stálá rada České biskupské konference a biskup – delegát ČBK pro duchovní péči ve zdravotnictví schválili 14.
dubna 2020 následující pravidla pro postupné uvolňování omezení, které se týká
veřejných bohoslužeb.
V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů
v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);
Účastníci si před vstupem do kostela
povinně vydesinfikují ruce;
Všichni účastníci bohoslužeb mají
roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;
Vynechává se pozdravení pokoje a
žehnání se svěcenou vodou;
Kněz si desinfikuje ruce minimálně
před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm;
Délku bohoslužby je třeba při zacho-

vání liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;
Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní
plochy (kliky, lavice apod.). Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná
péče;
Je omezen přístup věřících do dalších
míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný
prostor;
Obdobná pravidla platí pro svatby a
křty;
Až do odvolání je zrušen veškerý další
program ve farnostech, který vyžaduje
shromažďování lidí;
Kostely mimo bohoslužeb zůstávají
otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči;
Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě
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Inspirace plzeňské diecéze
Rozhodnutí diecézního biskupa
o praktických pravidlech platných pro
uvolňování omezení týkající se bohoslužeb v plzeňské diecézi
Nadále platí dispens diecézního biskupa od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě pro všechny věřící. Fyzickou neúčast je možno nahradit domácí bohoslužbou slova a duchovním svatým přijímáním nebo sledováním bohoslužeb online. Tuto možnost je vhodné upřednostnit u ohrožených skupin věřících.
Pro fyzickou účast na bohoslužbách
bude věřícím nabídnut rezervační systém, vždy platný na jeden týden s možností rezervace telefonicky či internetově
dle rozhodnutí duchovního správce. Je
zodpovědností duchovního správce stanovit pro rezervaci konkrétní čas (např.
pátek a sobota od 14 do 16 hodin). Pro
každého věřícího je možné si zarezervovat pouze 1 bohoslužbu za týden.
Z důvodu omezeného počtu povole-

ných účastníků bohoslužeb diecézní biskup uděluje všem kněžím právo binace
pro všední dny a kvadrinace pro neděle.
Rozhodnutím diecézního biskupa
splňuje každá bohoslužba v týdnu nedělní povinnost účasti na mši svaté.
Duchovní správci oznámí věřícím
všemi dostupnými komunikačními prostředky časy všech bohoslužeb během
týdne.
Účast věřících na bohoslužbě je
možná pouze na základě kontroly dle seznamu rezervace při vstupu do kostela.
Je třeba vybrat pro kontrolu zodpovědnou osobu, která bude schopná taktně
ale důsledně odmítnout vstup nezaregistrovaným věřícím.
V kostele duchovní správce zajistí
jasně označená místa pro věřící při dodržení 2metrové vzdálenosti. (Označovat
místa je možno pouze v každé druhé lavici).

Pravidelný pořad bohoslužeb
Brandýs n. L., kostel Obrácení sv. Pavla
Lázně Toušeň, kostel sv. Floriána
Svémyslice, kostel sv. Prokopa
Zápy, kostel sv. Jakuba
Mratín, kostel sv. Michala
Sluhy, kostel sv. Vojtěcha

Út, St 18.00, Čt 9.00, Pá 18.00, Ne 8.30
Ne 10.30
Ne 14.30
1. sobota v měsíci 16.15
mše nejsou
3. sobota v měsíci 16.15

Bohoslužby v okolních farnostech
St. Boleslav, Nanebevzetí P. Marie
Čelákovice, Nanebevzetí P. Marie
Mochov, sv. Bartoloměje
Nehvizdy, sv. Václava
Chvaly, sv. Ludmily
R.D. Mgr. Josef Hurt, administrátor
F.X. Procházky 24
250 01 Brandýs nad Labem

Po, St, So 9.00, Út, Pá 18.00, Ne 9.00, 18.00
St, Pá 17:30, Ne 9.30
Ne 8.00
Ne 11.00
Čt, Pá 18.30, So 8.30, Ne 8.30, 19.30
E-mail: padre@josefhurt.cz
Tel: 603 235 022
Web: www.farnost-brandys.cz

