4. 4. 2020, Mladá Boleslav
Milí farníci,
vzhledem k tomu, že se už několikátý týden nemůžeme osobně vidět, rádi bychom vás pozdravili
aspoň skrze tyto ohlášky a poskytli pár návrhů, jak můžete v tyto zvláštní dny zůstat ve spojení
s Pánem a se svou farností.
Nic z toho, co nyní zazní, samozřejmě není povinné a máte plné právo – zejména s ohledem na svůj
věk nebo na své zdraví – zůstat doma a prožít Velikonoce zcela v intimitě své domácnosti. Zároveň se
však zvláště v časech pandemie hůře prchá před pravdou, že dřív nebo později všichni umřeme. Proto
je moudré utíkat nejen od nemoci a smrti, ale především ke Kristu, který smrt přemohl docela jinak
než třeba i ten nejschopnější lékař. Právě toto jeho vítězství se nyní chystáme oslavovat a jsme zváni,
abychom za Pánem během Svatého týdne a Velikonočního tridua přicházeli nejen v osobní a rodinné
modlitbě, ale případně také do kostela.
Veškeré veřejné bohoslužby jsou během Svatého týdne zakázány, pokud byste se však chtěli doma
v rámci soukromé modlitby připojit ke kněžím, kteří právě v kostele příslušné obřady slaví, můžete na
Květnou neděli v 8:00, na Zelený čtvrtek v 18:00, na Velký pátek ve 14:00, o sobotní Velikonoční vigilii
ve 20:00 a na Boží hod velikonoční v 8:00.
Vlastní obřady Velikonočního tridua můžete vidět v přímém přenosu na ČT, TV Noe, na rádiu Proglas
nebo na internetu. Pokud však můžete, dejte před pasivním sledováním obrazovky přednost společné
rodinné modlitbě třeba podle návodu na www.liturgie.cz. Během Svatého týdne se také doporučuje
breviář, neboli „denní modlitba církve“, která se dá snadno stáhnout i jako aplikace do mobilního
telefonu. Pokud si s tímto způsobem modlitby nevíte rady a nemáte nikoho, kdo by vám poradil,
zavolejte kněžím a rádi vám pomůžeme.
Během některých dnů Svatého týdne také můžete v rámci svých – státem stále povolených soukromých a rodinných procházek přijít do kostela a krátce se zde pomodlit. Přicházejte,
samozřejmě, v rouškách, oba vchody nechávejte stále otevřené, udržujte odstupy a nezdržujte se,
prosím, déle než na délku asi jednoho desátku růžence. Pokud byste alespoň jednou rádi prodleli
před svatostánkem celou hodinu, zavolejte některému z nás kněží a přihlašte se na hlídání kostela.
V tomto ohledu budeme vděční za vaši pomoc.
Arciděkanský kostel bude otevřen v tyto časy: na Květnou neděli od 9 do 12h (uvnitř budou
k dispozici posvěcené kočičky), na Zelený čtvrtek od 19 do 22h (adorace v Getsemanské zahradě je
z hygienických důvodů zakázána, eucharistický Kristus však zůstává v hlavním svatostánku), na Velký
pátek od 15 do 19h (bude možné se soukromě poklonit Kříži, který prosím nelíbejte ani se ho
nedotýkejte), na Bílou sobotu od 8 do 19h (je možné se krátce zastavit u Božího hrobu, ale k modlitbě
využívejte i zbytek kostela, aby nedošlo k nakupení lidí), v neděli na Boží hod velikonoční pak
dopoledne od 9 do 12h a odpoledne pak od 16 do 19h (bude zde přítomen kněz, před nímž je možné
na požádání obnovit křestní sliby; velikonoční podávání svatého přijímání je zatím bohužel zakázané;
žehnání pokrmů vykoná v domácnostech hlava rodiny, přičemž texty budou v kostele i na našich
webových stránkách).
My kněží jsme v následujících dnech až do čtvrtečního dopoledne nadále k dispozici k vykonání
předvelikonoční svátosti smíření, po níž je dosud možné individuálně přijmout Eucharistii. Zpovídáme
po domluvě v kostele i v domácnostech. Domluvte se s námi, prosím, telefonicky.

Na faře jsou také nadále k dispozici vitamíny, roušky, latexové rukavice i desinfekční přípravky do
pračky. Podle potřeby můžeme poskytnout i jinou charitativní pomoc. Nebojte se ozvat, případně nás
upozornit na někoho, kdo by pomoc mohl potřebovat.
Státní i církevní opatření se v těchto dnech často mění, proto prosím sledujte náš web kvůli
případným doplněním. Se zněním těchto ohlášek také případně seznamte své příbuzné a známé, kteří
si s elektronickými médii nevědí tolik rady, aby i oni byli informováni.
Děkujeme za všechnu vaši dosavadní mnohastrannou podporu. V pátek jsme s otcem Štěpánem
prodělali testy na koronavirus a máme pozitivní zprávu, že jsme zatím negativní, takže se nás
nemusíte bát víc než obvykle.
Myslíme na vás a modlíme se za vás – a spolu s vámi – za brzký konec současné pandemie, za
všechny, kdo jsou s ohledem na své povolání vystaveni zvláštním rizikům a také za nemocné. Kéž
současný mimořádný stav brzy skončí a společenský i církevní život se vrátí do běžného chodu!
„Ať slavné Kristovo vzkříšení, naši tmu ve světlo promění.“ Tak se modlíme při svěcení velikonoční
svíce a to vám také přejeme to následujících dní.
S požehnáním
otec Pavol
otec Štěpán

