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Téma: Trochu jiné
Velikonoce
Občasník ze života římskokatolické farnosti v Lysé nad Labem

Zářící srdce
Moji milí farníci,

hned po Hodu Božím Velikonočním mi napsala Terezka Schrotterová, že
by bylo dobré napsat náš občasník Zpravodaj farnosti a do něho uveřejnit
pocity a zkušenosti, jak zvládáme tuto nelehkou situaci, která postihla
všechny kontinenty a také naši společnost. Mělo by zaznít, jak to vše
prožíváme v našich rodinách, když se nejde sejít ke slavení nedělní
Eucharistie.
Procházíme opravdu nelehkou dobou. To, co se dnes děje, mnozí z nás
nikdy nezažili a doufejme, že již nezažijeme. Každý z nás dělá to, co na
svém místě a ve svém povolání může.
Potkávám se s některými z vás, s rouškou na ústech, buď v kostele,
ve městě a nebo na farním dvoře. Pobavíme se krátce o tom, jak to
zvládáte a musím konstatovat, že jste trpěliví a stateční. I tímto prostřednictvím chci poděkovat lékařům, zdravotnickému personálu, policii, hasičům i představitelům veřejného života našeho města za jejich
nasazení ku prospěchu nás všech.
Při bohoslužbách, které slavím každý den povětšinou sám, svěřuji naši velkou farní rodinu
pod ochranu Boží Matky a všech svatých, zvláště pak svaté Korony, jejíž úcta je nyní opět
oživena. Tak to činívali naši předci, tak to činíme i my současníci. Žijme s nadějí a nepodléhejme zoufalství. Současná situace je i určitou výzvou. Ptáte se k čemu? K mnohému –
k zodpovědnosti, lidskosti, k uzdravení našich vzájemných vztahů. Je na to dostatek času.
Prožívali jste Velikonoční triduum poprvé bez bohoslužby v našem kostele, jen v kruhu
vašich rodin, prostřednictvím televizních přenosů, včetně přenosů se svatým otcem Františkem. Potěšilo mě, když mi před Svatým týdnem zavolala Maruška Mikušková. Přišla
s nápadem, který se realizoval o Zeleném čtvrtku. Proběhl internetový most modliteb
a zpěvu. Alespoň takto jsme se mohli semknout ve společných modlitbách. A teď už jsme
v Oktávu Velikonočním, před slavnou nedělí, která je slavnou dvojnásobně, neboť sám
Pán ji obzvlášť vyhradil na oslavu Božího milosrdenství. A spolu s vámi si uvědomuji, co
bychom byli bez jeho lásky a milosrdenství.
Všem Vám přeji a na přímluvu Matky Boží a od Hospodina vyprošuji pevné zdraví a vše
dobré, zvláště pak živou naději a také alespoň špetku humoru :-)
Váš otec Pavel, farář v Lysé nad Labem
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Ohlédnutí za letošními Velikonocemi
V půlce března se na nás vyhrnula spousta omezení a zákazů
z důvodu začínající epidemie koronaviru. Poslušni a dbalí
nařízení o omezení pohybu jsme pořídili roušky a dezinfekci. Situaci umocnily kontroly ze strany našich dětí, které
se chvályhodně staraly, aby nám nic nechybělo. A tak my,
díky věku ohrožený druh, byli hodní a nikam nevystrkovali
ani nos.
Díky televizi NOE, a dalším sdělovacím prostředkům, jsme
se sice již ráno v 7.00 hod mohli účastnit bohoslužby se
svatým Otcem Františkem, chyběl nám ale kontakt s farní rodinou. Svatý týden, slavení
velikonočního tridua s vyvrcholením Vzkříšení našeho Spasitele, umocnilo přijetí Eucharistie (díky Bohunce). Modlitba novény k Božímu milosrdenství probíhala v soukromí
rodin. V neděli Božího milosrdenství však byla liturgie slavena svatým Otcem v kostele
Ducha svatého u Sasů v Římě.
Co jsme si z té situace odnesli? Poznali jsme, že slavení mše svaté a Eucharistie není nic
samozřejmého. Prohloubili jsme prožívání duchovního přijímání a naučili se děkovat za
milosti, dary a ochranu v čase tísně a nejistoty.
Požehnané dny přejí A. a M. Burianovi
Pro mě osobně to byl a stále ještě je úžasný a dobrý čas. V prvé řadě, mohl jsem dané
dny prožít daleko více a intenzivněji s rodinou a to i přesto, že jsem do toho měl (vlastně
celá rodina) i služební radosti (povinnosti) v rámci našeho programu na Fortně v klášteře.
Svým způsobem jsem cítil a snažil se o to, aby to bylo hlavně o žití a slavení v rodině
a s rodinou. Cítil jsem, že to má pro mě velkou hloubku. Hloubku oproštěnou od léta
navyklých liturgických úkonů. Cítil jsem, že to můžu uchopit i jinak a to s vysvětlením, co
a jak se děje. Např. služba mytí nohou – ne jen mužům, kteří ty nohy stejně mají předem
čisté. Přípitek se všemi (číši přetékající, neb Bůh na nás nešetří) a ne jen „pijme z toho jen
my někteří“ apod.
Silným zážitkem pro mě byla noc ze soboty na neděli. Rozdělali jsme si s rodinou venku
oheň, zapálili svíčku, opekli špekáčky (80 % masa) a seděli a byli spolu. Postupně děti
a Terezka odházeli spát. Já se snažil bdít a jen tak být – TADY a TEĎ. V srdci mi zněla
věta: křesťané na celém světě bdí a modlí se a to mi přišlo úžasně silné. Celou noc jsem
nevydržel – ve 2.30 jsem usnul ve spacáku na trávníku. Ráno po 5. hodině se vzbudil
a čekal na východ slunce – bylo to krásné a svíce ještě hořela.
Uvědomil jsem si, že jsou věci, jež bych si chtěl v životě nést dál a připomínat si je i při
slavení dalších dnů a svátků a nedělí. Jednou větou shrnuto: BYLO TO DOBRÉ (a krásné
a úžasné).
Karel Plechl
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U nás doma jsme se nechali silně inspirovat nápaditými videy na Liturgie.cz. Došlo nám,
že prožít velikonoční obřady před televizní obrazovkou nemusí být jediná cesta, a že vlastní
zapojení může přinést i silnější prožitek.
A tak jsme ve čtvrtek připravili hostinu s mnoha zvyklostmi sederové večeře, obohacenou
o prvky křesťanské tradice – jedli jsme beránka, hořké byliny i doma pečené macesy,
vyprávěli si o vyjití z Egypta i četli liturgická čtení Zeleného čtvrtku. Obohacující pak
byla i následná sdílená farní modlitba po internetu, kterou vysoce cenili i naši mladí domácí
dospěláci (musím taky říct, že bez jejich vydatné technické podpory by modlitba asi těžko
proběhla – díky!). Nejen, že nás modlitba naplnila pokojem, ale taky radostí ze soudržnosti
farního společenství. Velký pátek měl svůj postní charakter jako obvykle, křížová cesta
v přírodě, čtení pašijí i přímluv, kříž a trnová koruna na stole bez ubrusu, to vše tvořilo
atmosféru dne. Večer Bílé soboty se pak nesl hlavně ve znamení světla – rozsvítily jsme
s Verunkou po domě svíčky na mnoha místech, v okně jsme pak podle doporučení nechali
svítit až do rána.
Myslím, že tyto prožité Velikonoce budou pro nás všechny rozhodně nezapomenutelné.
Měli jsme možnost prožít věci jinak a některé možná hlouběji. Za spoustu věcí je třeba
děkovat – byli jsme všichni spolu, přálo nám krásné počasí, měli jsme možnost adorace
i přijetí Eucharistie… Přesto už se těším, že snad za rok budeme moci slavit Velikonoce
tak, jak jsme zvyklí.
Mikuškovi

U nás byly Velikonoce přinejmenším zvláštní. I přes všechny ty vládní zákazy, co znemožnily, abychom se viděli s přáteli, popřáli si, šli na koledu a do kostela, jsme vše zvládli
s úsměvem. Holky barvily vajíčka, já pekla, vařila a smažila, a tatínek nás řádně vyšlehal
– i básničku si pamatuje, prostě krása! Těšíme se ve zdraví na viděnou.
Adri, Dave, Ella a Roisin Brennan

Na letošní Velikonoce opravdu jen tak nezapomeneme, ale to asi všichni. Myslím si, že
jak nám to bylo líto, že je neprožijeme tak, jako každý rok, tak zase to byla příležitost
v něčem to jejich prožití inovovat. Ve čtvrtek jsme si slavnostně upekli jehněčí s hořkými
bylinami, dokonce zkusili nekvašený chléb. Společná křížová cesta v pátek na Šibáku byla
taky jedinečná. Nikdy jsme si takovou soukromou neudělali a byl mnohem větší prostor,
aby se děti nad dějem zamyslely.
Děkuju za Světlo Kristovo, které nám rozzářilo sobotní večer. Neděle už byla takovou
třešinkou, i když prožití mše svaté nám chybělo. Jsme hlavně vděční, že my i naše okolí
jsme zdraví, a celou tu dobu jsme mysleli na všechny nemocné na celém světě.
Ehrhardtovi
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Letošní Velikonoce byly pro nás všechny jedinečné. Prožili jsme je intenzivně s našimi
dětmi. Což se nám prozatím ještě nestalo, díky Bohu za tento čas. Bylo skvělé si o velikonočních událostech povídat, hledat odpovědi na dětské otázky, i si přiznat, že prostě
některým věcem dodnes nerozumíme. Velmi děkuji za donesené světlo na Bílou sobotu –
byl to silný moment.
Zrovna jsme prožívali vigilii s bratry Premonstráty ze Strahova. Velice mě oslovily bohoslužby, které jsme mohli sledovat. A nejvíce z kostela Matky Terezy, kde jí celebroval
Michael Špilar a doprovázel hudebník Pavel Helan. Ten pro tento čas složil píseň a s jejími
slovy se chci s vámi podělit: https://www.youtube.com/watch?v=kX3AGGXev3A
Ještě pořád létají ptáci, ještě pořád voda v řece teče
a možná se smysl vrací, když ho sledujeme v kleče.
V tom nečekaně darovaném tichu…
Krásný velikonoční čas a s přáním v brzké setkání Schrötterovi

Novéna k Duchu Svatému 2020
Milí farníci, také letos se můžete připojit k již tradiční devítidenní modlitební přípravě
– novéně – na Slavnost Seslání Ducha Svatého (modlíme se ji už od roku 2016). V ní
chceme prosit Pána, aby nás naplnil svým Duchem a dal nám jeho dary. Novénu zahájíme
v pátek 22. května a ukončíme ji v sobotu 30. května, kdy se slaví vigilie od 17 hodin
(Slavnost je v neděli 31. května v 9.30).
V lyském kostele budou k dispozici tištěné brožurky s novénou (texty pro rozjímání na
každý den, modlitby, písně). Počítá se zhruba s jedním výtiskem do rodiny – pravděpodobně máte někteří ještě doma, v kostele už jich moc není, asi bude potřeba dotisk.
K dispozici bude také elektronická publikace brožurky s aktivními odkazy. Budete si ji
moci stáhnout z webu farnosti nebo z odkazu, který obdržíte mailem.

Důležitá data do kalendáře
30. květen, So, 17.00 – vigilie ze Slavnosti Seslání Ducha Svatého
31. květen, Ne, 9.30 – Slavnost Seslání Ducha Svatého
7. červen, Ne, 9.30 – Slavnost Nejsvětější Trojice
11. červen, Čt, 18.00 – Těla a krve Páně
12. červen, Pá, 18.00 – Noc kostelů 2020 (přeloženo z 5. 6.)
19. červen, Pá, 18.00 – Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
21. červen, Ne, 9.30 – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele (přeloženo z 24. 6.)
28. červen, Ne, 9.30 – Slavnost sv. Petra a Pavla (přeloženo z 29. 6.)
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Noc kostelů 2020
Noc kostelů se uskuteční 12. června. Mezinárodní akce Noc kostelů 2020 byla naplánována
na pátek 5. června, ale s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci byla organizátory
přesunuta na pátek 12. června. Organizační tým přizpůsobí připravený program pro kostel
Narození sv. Jana Křtitele v Lysé n. L. aktuálním podmínkám (epid. situace a vládní
nařízení).
www.nockostelu.cz

Upozornění
Od 24. dubna mohou být bohoslužby veřejné, avšak jen do 15 osob a za dodržení hygienických nařízení (vizte článek). Všechny údaje i data uvedené v tomto oběžníku se mohou
měnit podle aktuální epidemiologické situace. Pokud se tato situace bude vyvíjet dobře,
mělo by nastat další postupné uvolňování omezení a na přelomu května a června by už
nemusely být počty osob pro bohoslužby a akce v kostele omezeny.
Sledujte proto aktuální zpravodajství, vývěsku před kostelem a české církevní zpravodajství
(Radio Proglas, TV Noe, cirkev.cz, katyd.cz).

Veřejné bohoslužby je možné slavit za dodržení těchto pravidel
– bohoslužby se ve stejný čas účastní nejvýše 15 osob;
– 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 vydezinfikují ruce;
– všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;
– vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;
– kněz si dezinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm;
– délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;
– kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány 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.
(podle nařízení Vlády ČR z 23. dubna, bod III c; zdroje: cirkev.cz a vlada.cz)
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Zdroje duchovní potravy a info o církevním dění na internetu
Rádio Proglas
TV Noe
Česká biskupská konference (aktuality, témata)
Katolický týdeník
Vatikánský rozhlas (události, papež)
Přímé přenosy mší svatých
Liturgie (vše o bohoslužbě)
Pastorační web Arcibiskupství pražského
TV MIS (Multimediální Internetová Samoobsluha)
Přednášky, promluvy, kázání
Promluvy na každý den
Knihovna Tiskového apoštolátu FATYMu

www.proglas.cz
tvnoe.cz
cirkev.cz
www.katyd.cz
www.vaticannews.va/cs.html
www.mseonline.cz
www.liturgie.cz
www.vira.cz
www.tv-mis.cz
temabox.tv-mis.cz
uambonu.fortna.eu
www.amims.net

Ze spolku Kotva
Letošní letní dovolené a prázdniny budou zřejmě ve znamení tuzemského cestování a co
největšího soukromí, protože přes veškeré uvolňování epidemiologických opatření bude
toto nebezpečí nadále trvat. Oáza farního komunitního bazénu tím získává na ještě vyšší
důležitosti v očekávané polabské výhni. V březnu a dubnu byla montážní jáma bazénu
zbavena zbytků staré konstrukce a vyčištěna a dno se opatří novou betonovou vrstvou.
Bude následovat montáž nového bazénového tělesa (již zakoupeno), které se napustí vodou
a napojí na technologii pro úpravu vody a dokončí se úpravy povrchů.
Ondřej Prokop Vaněček

Poděkování
Rádi bychom poděkovali za rozvoz „Světla Kristova“ do rodin v den neveřejně slavené
vigilie Vzkříšení. Byl to úžasný dotek velikonoční noci. Při poslechu chvalozpěvu Exultet
jsme mohli hledět do plamene z posvěceného ohně.
Další díky patří organizátorům on-line modlitebního večera, kdy se zúčastnění střídali ve
čtení a modlitbách i zpěvu – dík i našemu otci Pavlovi, který byl též zapojen a všem na
závěr požehnal.
Smrčinovi a Vaněčkovi
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