ZPRAVODAJ
Římskokatolické farnosti Brandýs nad Labem
ČÍSLO 3(11)

LISTOPAD 2016

Úvodní slovo P. Josefa Hurta
Listopadové číslo farního zpravodaje
nabízí ohlédnutí za několika dalšími
událostmi ze života naší farnosti. Mám
radost, že přibývá odvahy a energie přispět k rozvoji našeho zpravodaje, který
má ambici podporovat rozvoj naší farní
komunity.
Jednou z důležitých funkcí je také
upozorňovat na důležité chystané aktivity. Někteří farníci mi říkali, jak je pro
ně užitečné moci si naplánovat celý měsíc dopředu. Některé aktivity už jsou avizovány na prosinec, protože např. duchovní obnovy (10.12. pro mládež, 17.12.
pro všechny) jsou již domluveny a je
možno si vyčlenit prostor pro chvíli předvánočního ztišení.
Se začátkem školního resp. akademického roku začíná také další rok pastoračního plánu pražské arcidiecéze a

tak bych rád, aby také naše farnost při
hledání vize přijímala inspiraci z nabídky
pražského arcibiskupství. Možná některým starším se připomene plánování pětiletek za starých časů. Ti mladší vědí,
že téměř v každé oblasti se musí uvažovat o budoucnosti a hledat dobré kroky
k rozvoji organizace i jednotlivce. Letošním arcidiecézním tématem je podpora pastorace rodiny a vzdělávání.
Dnešní doba internetu nabízí mnoho
forem vzdělávání, informací. Zároveň
je také důležité osobní setkávání. Jednou z možností je biblický klub, který
v tomto školním roce zahájil svoji činnost a probíhá jednou za 14 dní. Dalšími
možnostmi mohou být archivy TV Noe
nebo Rádia Proglas a řada zajímavých
přednášek uložených na internetu.
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Oznámení
Biblický klub

Nepřítomnost Otce Josefa

Otec Josef bude od 1.11. do 29.11 v lázListopadová setkání biblického
ních ve Vráži u Písku. Po dobu jeho ne- klubu se budou konat v úterý 8.11. a 22.11.
přítomnosti jej zastupuje P. Libor Bulín, od 19.15 na faře v Brandýse.
tel. 602 542 847. Během listopadu budou
proto zrušeny všednodenní mše v BranPozvánky
dýse a v Toušeni.
• Zveme na besedu o domácích
Duchovní obnova
hospicech ve čtvrtek 8.12. od
18.45. Hostem besedy bude paní
Duchovní obnovu pro mládež poJana Sieberová, zakladatelka Dovede v sobotu 10.12. P. Pavel Pola OCD
mácího hospice Duha v Hořicích
(Řád bosých karmelitánů). Duchovní oba zdravotní sestra se zkušenostmi
nova pro všechny se bude konat v sobotu
v doprovázení umírajících.
17.12. a povede ji P. František Hylmar SJ.

Modlitba chval

• Zveme na besedu v sobotu 12.11.
od 10 do 16 hod. na brandýském
zámku. Na programu budou debaty o dvou aktuálních tématech:
Životní prostředí a jeho udržitelnost (prof. Bedřich Moldán) a O migraci a uchování evropské kultury
(dr. Rozumek). Účastníci nechť se
předem registrují u Niny Novákové, ninanovakova@volny.cz
nebo 602 368 015.

Modlitba chval mívá různé podoby a
jednou z nich je spojení s hudbou. Slovenská evangelizační skupina Godzone
tour již po osmé organizuje tato setkání,
letos 19.11. poprvé v Praze. Letošní název
je Nový level (vidět jak roste generace,
které jde o Boží králoství a posunout
ji na další „level“). Víc podrobností na
internetu: http://tour.godzone.sk a
http://vecerychval.cz.

Liturgický kalendář
1. listopadu Slavnost Všech svatých
2. listopadu Vzpomínka na všechny
věrné zemřelé
4. listopadu Památka Sv. Karla Boromejského
9. listopadu Svátek Posvěcení lateránské baziliky
10. listopadu Památka Sv. Lva Velikého
11. listopadu Památka Sv. Martina

17. listopadu Památka Sv. Alžběty Uherské
20. listopadu Slavnost Ježíše Krista
Krále
21. listopadu
Památka Zasvěcení
Panny Marie v Jeruzalémě
22. listopadu Památka Sv. Cecilie
27. listopadu První neděle adventní
30. listopadu Svátek Sv. Ondřeje
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O Dušičkách

Odpustky pro zesnulé

Památka všech zemřelých, lidově
označovaná „Dušičky“, je vzpomínkou
na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale
připraveni ke vstupu do této skutečnosti a jsou ve fázi „očišťování“. Církev
– s odvoláním na některé biblické texty
– nazývá toto konečné očišťování „očistcem“. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici a vzpomínka na
mrtvé je součástí každé mše. Po stanovení slavnosti Všech svatých na 1. listopad se začíná Vzpomínka na všechny zemřelé slavit v následující den. Její veřejné slavení se objevuje po roce 998 ve
francouzském benediktinském klášteře
v Cluny. Od 11. do 13. století se památka
rozšířila do dalších zemí a od 14. století
zdomácněla v Římě. Od roku 1915, kdy
v první světové válce zahynulo veliké
množství lidí, mohou kněží celebrovat
toho dne tři mše.
V tyto dny lidé častěji než jindy navštěvují hřbitovy a hroby svých zemřelých, zdobí je květy, věnci a svícemi,
které jsou symbolem života, a modlí se
za mrtvé. V minulosti se v některých
vsích na českém a moravském venkově
peklo zvláštní pečivo zvané „dušičky“,
jímž se obdarovávali pocestní, žebráci
u kostela a chudí lidé.

Plnomocné odpustky pro duše zemřelých, které potřebují očištění, můžeme získat prvních osm listopadových
dnů. Podmínkou jsou známé úkony:
(1) přijetí svátosti smíření, (2) Eucharistie, (3) modlitba na úmysl Svatého otce
(Otče náš a Zdrávas či jiná modlitba).
Dále je třeba se na hřbitově pomodlit za
zemřelé (stačí v nitru).
Od poledne 1. 11. do půlnoci 2.
11. je možné tyto odpustky pro duše
v očistci získat návštěvou kostela spojenou s Modlitbou Páně a Vyznáním víry.
Předpokladem je, že pokřtěný (neexkomunikovaný) katolík, který je ve stavu
milosti aspoň po předepsaných úkonech, má úmysl odpustek získat a nemá
sebemenší zalíbení v hříchu.
Zmiňovanou svátostnou zpověď
stačí přijmout v několikadenním rozmezí. Na jejím základě lze získat více odpustků, avšak pro každý odpustek zvlášť
je nutné přijmout Svátost oltářní a pomodlit se předepsanou modlitbu. Za jeden každý den se získá vždy jen jeden plnomocný odpustek. Při obtížích mohou
předepsané skutky zaměnit zpovědníci
za jiné anebo se bude jednat o odpustek
částečný. Navíc lze pro zesnulé získat
částečné odpustky kterýkoliv jiný den za
podmínek, které platí pro listopadový
oktáv (zpověď, eucharistie, modlitba za
papeže a zemřelé), a také zbožnou invokací Odpočinutí věčné dej zemřelým, ó
Pane, a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočinou v pokoji. Amen. Dále i recitací ranních
chval či nešpor officia za zesnulé.
Převzato z http://www.katolik.cz/
texty/view.asp?cis=155.
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Dětské mše v okolních farnostech
Vydržet celou mši v klidu a pozornosti je pro děti celkem namáhavá věc.
Navíc, po pravdě řečeno, moc asi mši pro
dospělé nerozumí. A tak v kostele běhají, povídají a vyrušují. Často se proto
setkáváme s nesouhlasnou reakcí okolí
na chování dětí při bohoslužbě.
Proto je velmi vhodné, a skutečně
se tak v mnoha farnostech děje, uzpůsobit mši i mladším věřícím. Ministrování je jedním ze způsobů, avšak není
možné do něj zapojit všechny děti v kostele. Dalším způsobem, jak přitáhnout
pozornost dětí, je nejen přizpůsobit kázání dětem, ale též je přímo do mše zahrnout, např. při zpívání písní či přinášení obětních darů. Koneckonců o aktivizaci dětí a rozvoji jejich činnosti ve
škole hovořil již například Lev Nikolajevič Tolstoj v 19. století. Není to tedy jen
úcta k osobnosti dítěte, jeho milé aktivitě a přirozené tvořivosti, kterou mnozí
kněží projevují, ale současně pozitivní
využití zájmu dětí i celkové emociální atmosféry v kostele, jež nechává rozehrát
nejen intelekt, ale především citovou a
volní stránku jedince.
Na podobném principu dnes funguje
dětská mše ve farnosti Praha-Klánovice,
a to vždy druhou neděli v měsíci, a ve
farnosti Praha-Koloděje vždy třetí neděli
v měsíci. Vždy týden předtím nacvičují
děti za doprovodu dospělých hudebníků
písně, které pak zpívají na mši. S velkou
radostí pak pozoruji všechny věřící v kostele, kteří se s vytištěnými texty k malým
muzikantům přidávají a společně zpívají

nádherné písně k oslavě našeho Pána.
Dalším způsobem aktivizace dětí je
homilie po evangeliu. Poté, co se děti
shromáždí u obětního stolu, se jich kněz
jak dotazuje na důležité pasáže a souvislosti před chvílí vyslechnutého čtení
z evangelia a epištol, tak jim dětsky přijatelným způsobem objasňuje obtížné
úseky Nového zákona. Farářova slova,
která často míří do hloubky textů a poukazují na souvislosti, které nám dosud
unikaly, děti zpravidla zaujmou. Přítomným dospělým to zcela jistě nevadí, rodiče jsou spíše rádi, že se mohou alespoň
nyní na chvíli hlouběji ponořit do tajemství mše svaté.
Zažila jsem s dětmi i manželem rovněž dětské mše na Slovensku. Celý hudební doprovod spočíval v rukou starších dětí, které současně předzpívávaly
ostatním věřícím žalmy. Menší děti byly
usazeny v prvních lavicích kostela, kde
pro ně byla vyhrazena místa, aby se
lépe soustředily. Pomáhaly jim tam i maminky a řádové sestry, které měly na starosti výuku náboženství na základních
školách přítomných dětí. Děti tak nejen
přinášely dary k obětnímu stolu, ale rovněž odpovídaly na otázky během homilie, přicházely ke knězi během přijímání
i naslouchaly svým novým úkolům před
závěrečným požehnáním. Zapojení dětí
do mše je tak předpokladem jejich dalšího duchovního růstu i nalezení svého
„místa“ v kostele.
Zuzana Šmídová
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Historické okénko
V těchto dnech si připomínáme 98.
výročí vzniku samostatného Československa. Přestože toho již bylo o demokratické Masarykově první Československé republice napsáno mnoho, málo se
ví o tom, že jeho tvůrci – Tomáš Garrigue
Masaryk, Edvard Beneš a Milan Rastislav
Štefánik – při různorodé činnosti zahraničního odboje vstoupili rovněž do kontaktu se Svatým stolcem a jeho představiteli.
Byl to především T. G. Masaryk, který
oceňoval zahraniční politiku Vatikánu,
zejména jeho snahu o neutrální postoj
v období probíhající první světové války.
Jak později prohlásil ve své knize Světová revoluce, „Vatikán navenek zachovával jistou objektivitu; to se mu dařilo hlavně tím, že se vyhýbal aktuálním otázkám, spokojuje se povšechnými úvahami o svém božském poslání. Zvláště se Vatikán takřka specializoval na úkol mírotvorce; proto také
katolická propaganda ve všech válčících zemích směřovala k sjednání brzkého míru.“ Naopak, Svatý stolec byl
prostřednictvím zmíněných mužů infor-

mován jak o společenském dění v českých zemích, tak o aktivitách jeho politických představitelů v zahraničí. Vatikánským představitelům se tak do rukou
dostávaly např. jednotlivá čísla bulletinu
L’Indépendance Tchèque či svazky dvouměsíčníku La Nation Tchèque, dlouho
však nevěřili v úspěch jejich osvobozovacího boje.
Není rovněž nezajímavým detailem,
že to byl právě Svatý stolec, který se
nemalou měrou prostřednictvím pařížského arcibiskupa Léona Adolpha
Ametta v roce 1917 zasloužil o propuštění k smrti odsouzené vůdčí osobnosti
domácího odboje Karla Kramáře. Navzdory mnoha ahistorickým zkreslením
dnešní doby počítali vždy naši představitelé v zahraničí v době světové války
i po jejím skončení s politickým významem Vatikánu, což sám později zdůvodnil prezident T. G. Masaryk v listu ministru zahraničí E. Benešovi v červenci
1919 následujícími slovy: „Tam se dělá
mnoho politiky a také kvůli poměrům
doma, zejména na Slovensku.“
Marek Šmíd

Jezuita v brandýské knihovně
Ve středu 5. října měl v brandýské
knihovně přednášku s promítáním jezuita P. Miroslav Herold. Věnoval se tématu Jezuité ve Staré Boleslavi. Dozvěděli jsme se, v jakých podmínkách členové tohoto řádu v Staré Boleslavi žili,
co bylo cílem jejich práce a jak také nezištně pomáhali v okolních farnostech.
Zajímavý byl i popis tehdejších poutí. Vý-

klad byl doprovázen náhledy do dobových výročních zpráv a do textů latinských modliteb k Matce Boží staroboleslavské.
P. Herold návštěvníky okouzlil nejen
svou odborností a znalostmi, ale především příjemným a noblesním vystupováním. Věřím, že v naší knihovně nebyl naposledy.
J. Fialová
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Bravo, Jasněnko!
Ve dnech 23.5. – 27.5.2016 vyhrála
Klára Muknšnáblová ze Svémyslic, studentka kvarty brandýského gymnázia,
celostátní kolo dějepisné olympiády.
Soutěž organizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR spolu
s Národním institutem pro další vzdělávání. Klára se do tohoto kola probojovala svým vítězstvím školního, okresního i krajského klání. Ústředního kola
se zúčastnilo 29 nejlepších absolventů
ze všech krajů České republiky. Museli
nejen vypracovat písemnou práci na
téma „ Po stopách Lucemburků v mém
kraji“, ale také absolvovat náročný test
z dějepisných znalostí. Klára mimořádně
zabodovala právě v testu, kdy z maximálního počtu 110 bodů získala 106. Ve
své písemné práci popsala působení
Karla IV. v Lázních Toušeň a ve Staré
Boleslavi. Oproti druhému místu měla
v celkovém počtu náskok 10 bodů, což
se v minulých ročnících neobjevilo. Většinou je rozdíl mezi účastníky na předních místech v desetinách bodů.
Soutěžící během týdne celostátního
kola mohli navštívit řadu historických
památek, například absolvovali prohlídku hradu Karlštejn a Křivoklát. Prohlédli si také zevní prostory Pražského
hradu včetně komentované prohlídky
zejména lucemburských památek. Nejvíce všechny zaujala Katedrála svatého
Víta, Václava a Vojtěcha. Jedno odpoledne strávili i v Národním technickém
muzeu, kde se věnovali expozici o výstavbě Nového Města pražského. Velmi
inspirující bylo interpretační cvičení
o Mistru Theodorikovi.

Za první místo v této soutěži Klára
získala kromě jiného možnost pobytu
v klášteře Teplá u Mariánských Lázní. Na
přelomu července a srpna se zúčastnila
týdenního semináře v rámci archeologického bádání v krásných prostorách
tohoto kláštera. Pobývala zde ještě s několika studenty historie z brněnské a olomoucké univerzity a měla možnost blíže
poznat tento objekt se svými skvostnými, zachovalými památkami, jako jedinečnou knihovnu, kapli, kostel a další
přilehlé prostory zdobené freskami známých umělců 18. století. Klášter mohla
poznat i jako řeholní dům, fungující od
12. století, v němž i dnes stále žije, modlí
se a pracuje komunita kanovníků. Nejzajímavější ze semináře bylo pro Kláru
objevovat zatím nezrestaurované části
dobové výzdoby i dýchat atmosféru kanovnického života. Klára doporučuje návštěvu tohoto kláštera i přilehlých kostelů všem spolufarníkům.
Muknšnáblovi, Svémyslice
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Farní pouť na Svatou Horu
Sobotní ráno, půl sedmé, na Masarykově náměstí se scházejí první poutníci.
Nebe je ještě zatažené tmavě šedou dekou, všichni toužíme po slunečních paprscích. Otec Josef nám žehná na cestu
v autobuse, který přijel trochu s předstihem, ale sám musí, bohužel, zůstat kvůli
křtinám v Brandýse. Před půl devátou
pohodlný autobus s 26 farníky z brandýské farnosti, včetně několika spřízněných duší z okolí, zastavuje na parkovišti pod Svatou Horou u Příbrami. Vítá
nás kompletně opravený areál baziliky
Nanebevzetí Panny Marie, jsme u cíle.
Mše svatá v komorním prostředí interiéru svatohorského kostela, kterému vévodí nádherný oltář s milostnou soškou
Panny Marie se Synem v náručí, zahřeje
především naše duše. Po mši následují
přímluvy k Boží Matce, zazní i přímluva
za naše farní společenství, kterou, jako
mnoho dalších zaslaných přímluv, přednese za nás všechny sympatický mladý
kněz. Do poledne chybí ještě nejméně
hodina, vycházíme z baziliky, někteří
ještě míří do obchodu v ambitech, jiní už
začínají sestupovat po krytých schodech
dolů do města. Po poměrně strmém a
tmavém schodišti nás vítá Příbram a nad
ní stále dominantnější slunce. V malých
skupinkách procházíme městem a užíváme si tu skvělou změnu počasí. Asi
polovina poutníků se schází v restauraci
Švejk, každý si dává to, co má rád. Někdo svíčkovou, někdo pivo, jiný oboje.
Je nám spolu dobře. Po cestě zpět někteří poutníci potkávají otce Jana s pražskou mládeží. Kdo by se nadál, že i je
Panna Maria přitáhne na Svatou Horu

právě dnes. Mladí manželé stíhají i hornické muzeum, většina z nás ještě prochází městem, zastavuje se v cukrárně,
v obchodech. Ti mladší míří ještě zpět
k Panně Marii po strmě stoupajících
schodech, aby se ještě pomodlili v její
blízkosti. Ti starší kráčí zpět k parkovišti
mírnou oklikou po nenápadně se zvedající silnici, někteří využívají místní taxislužbu. Od 14.30 se již tvoří na parkovišti u našeho autobusu živě diskutující skupinky, které už za půl hodiny
zmizí v jeho útrobách. Cesta zpět utíká
rychle, řidič, podporovaný morálně svou
ženou, jede klidně a bezpečně. Když se
rozcházíme na brandýském náměstí, ani
se nám z autobusu nechce. Zažili jsme
malou farní pouť, ale nemůžeme se zbavit pocitu, že jsme zažili i něco velkého,
byli jsme společně tak blízko Boží Matce
a jejímu Synovi.
Zbyněk Ludvík
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Modlitba k Panně Marii

Žalm 12

Maria, pomoz, přišel čas.
Milostná Matko, slyš náš hlas.
V nebezpečí a strádání,
přímluva Tvá nás chrání.
Lidská kde síla bezmocná,
tvá kyne ruka pomocná.
Neoslyš proseb dítek svých,
k Tobě tak vroucně lkajících,
matkou ukaž se laskavou,
sešli nám v nouzi pomoc svou.
Maria, pomoz, přišel čas,
milostná Matko, slyš náš hlas.
Amen.
Krásná modlitba k naší Panně Marii, kterou se modlím každý den po desátku
Růžence. Pomáhá mi překonávat špatné
dny. Dostala jsem ji od dobré farnice ze
Staré Boleslavi. Chodila ji, když mohla,
číst mimo jiné kněžím do kněžského domova.
Jitka Kuklová

Pomoz, Hospodine, zbožných ubývá,
mezi lidmi se vytrácí věrnost.
Klamou se navzájem falešnými slovy,
hovoří úlisným rtem, dvojakým srdcem.
Nechť Hospodin zničí každý úlisný ret,
jazyk, který chlubivě mluví,
ty, kteří říkají: »Naše síla je v jazyku,
rty máme k vlastnímu prospěchu; kdo je
náš pán?«
»Pro útisk ubohých, sténání chudých
už povstanu, praví Hospodin,
spásu dám tomu, kdo po ní touží.«
Hospodinovy výroky jsou upřímná slova,
ryzí stříbro, zbavené hlíny, sedmkrát tříbené.
Ty nás, Hospodine, ochráníš
a zachováš navždy před tímto pokolením.
Kolem se toulají bezbožníci,
vyvyšují se nejhorší z lidí.

„Buď tím, čím se jevíš, nebo se ukaž, čím jsi.“

sv. Ignác

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

St 18.00, Čt 8.30, Pá 18.00, Ne 8.30
Út 18.00, Ne 10.15
Ne 14.30
1. sobota v měsíci 16.15
2. sobota v měsíci 16.15
3. sobota v měsíci 16.15

Bohoslužby v okolních farnostech
St. Boleslav, Nanebevzetí P. Marie
St. Boleslav, sv. Václava
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 9.00, Čt, Pá 18.00, So 9.00, Ne 9.00
Ne 18.00
Ne 9.30
Ne 8.00 (mimo 1. neděli v měsíci)
Ne 11.00 (mimo 1. neděli v měsíci)
Út, Čt, Pá 18.30, St, So 8.30, Ne 8.30, 18.30
E-mail: padre@josefhurt.cz
Tel: 603 235 022
Web: www.farnost-brandys.cz

