
ZPRAVODAJ

Římskokatolické farnosti Brandýs nad Labem

ČÍSLO 4(12) PROSINEC 2016

Úvodní slovo P. Josefa Hurta

Advent oslovuje hodně lidí, obje-
vují se vánoční stromy na náměstích a
mnoho ozdob nabízí sváteční pohled na
okna, ulice a naše obce a města. Křes-
ťanské poselství je zaměřeno na očeká-
vání příchodu Mesiáše, který se naro-
dil ve skromných podmínkách Betléma.
Mnoho lidí tehdy i dnes se ptalo, proč
Betlém byl tím vyvoleným místem pro
narození Božího syna.

V pořadu věnovanému zasvěceným
osobám jedna řeholnice krásně vyjádřila
toto tajemství vtělení Božího syna. Bůh
si mohl zvolit různé cesty k příchodu Je-
žíše Krista na tento svět a zvolil si cestu
chudoby. A jestliže Bůh zvolil tu nejlepší

cestu, tak chudoba pro řeholní život je
ta nejlepší cesta. Papež František také
často připomíná téma chudoby a Ježí-
šova hlásání evangelia.

Letošní advent je ve znamení kon-
čícího jubilejního roku milosrdenství, a
takmůžeme závěr roku spojit s úvahami
o tom, jakmilosrdné jsou naše postoje a
vztahy, jak je naše srdce připraveno při-
jímat Boží milosrdenství.

Projevem milosrdenství může být
také ochota podělit se v našem farním
zpravodaj o to, co prožíváme, kde jsme
byli a co nás oslovilo. To nám také po-
máhá k poznávání naší farní komunity. A
tak velké díky za každý článek.
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Oznámení

Duchovní obnovy

Duchovní obnovu pro mládež po-
vede karmelitán P. Pavel Pola v sobotu
10.12. od 9 do 13 h.

Duchovní obnovu pro všechny po-
vede jezuita P. Cyril John v sobotu 17.12.
od 9.30 do 16 h.

Biblický klub

Prosincová setkání biblického klubu
se budou konat v úterý 6.12. a 20.12. od
19.15 na faře v Brandýse.

Mše v době vánoční

• Na Štědrý den bude mše sv.
v Brandýse v 16.00, v Toušeni ve
21.00 a ve Svémyslicích ve 24.00.

• Na Boží hod vánoční bude mše sv.
v Brandýse v 9.30, v ostatních far-
ních kostelích mše nebudou.

• Na sv. Štěpána bude mše sv.
v Brandýse v 9.30.

Roráty

Zveme všechny farníky na rorátní
mše sv. o druhé, třetí a čtvrté sobotě ad-
ventní, tj. 3., 10. a 17. prosince, vždy od
7:00 v brandýském kostele. Po skončení
mšenásleduje společná snídaněna faře.

Beseda o hospicích

Rádi bychom Vás pozvali na besedu
s paní Janou Sieberovou, zakladatel-
kou domácího hospice Duha v Hořicích
v Podkrkonoší. Paní Sieberová sepřijede
s námi podělit o své bohaté zkušenosti
s doprovázením umírajících pacientů a
jejich rodin. Setkání se uskuteční ve čtvr-
tek 8.12.2016 od 18.45 na římskokato-
lické faře v Brandýse nad Labem.

Aktuality o dění v hospici se mů-
žete dozvědět na našem faceboo-
kovém profilu www.facebook.com/

hospiclysa a webových stránkách
www.hospic-lysa.cz.

Farní ples v Hlavenci
Dne 3.2.2017 se můžete opět těšit na

farní staroboleslavský ples vHlavenci od
19.30 hodin. Kdo na tento ples rádi cho-
díte, nezapomeňte si termín zazname-
nat. Vstupenky se začnou prodávat po
novém roce.

Kontakt : Jarmila Habartová, tel.
775276586.
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Liturgický kalendář

3. prosince Památka Sv. Františka Xa-
verského
4. prosince 2. neděle adventní
6. prosince Památka sv. Mikuláše
7. prosince Památka Sv. Ambrože
8. prosince Slavnost Panny Marie po-
čaté bez poskvrny prvotního hříchu (mše
sv. v 18 hod.)
11. prosince 3. neděle adventní
13. prosince Památka Sv. Lucie
14. prosince Památka Sv. Jana od Kříže

18. prosince 4. neděle adventní
24. prosince Štědrý den
25. prosince Slavnost Narození Páně
26. prosince Svátek sv. Štěpána
27. prosince Svátek sv. Jana Evange-
listy
28. prosince Svátek svatých Mláďátek
Betlémských, mučedníků
30. prosince Svátek Svaté rodiny

Domácí hospic

Možná jste si všimli našeho stánkuna
Národní svatováclavské pouti ve Staré
Boleslavi. Stánek sice nebyl velký, přesto
se u něj zastavilo mnoho lidí. Někteří
z nich věděli, co je domácí hospic, ně-
kteří ne. Spousta lidí byla překvapená,
že v blízkosti existuje domácí hospic.
Ano, v Lysé nad Labem vznikl Domácí
hospic Nablízku a jeho působnost za-
sahuje také do Brandýsa nad Labem –
Staré Boleslavi.

Domácí hospic poskytuje odbornou
zdravotní péči v domácím prostředí a
jejím cílem je zmírnit bolest, tělesná
a duševní strádání při zachování lid-
ské důstojnosti. Hospicová péče je za-
měřena na klienty v terminálním stá-
diu života, kteří chtějí strávit své po-
slední chvíle doma,mezi svými blízkými.
Hospicový tým se skládá z lékaře, zdra-
votních sester a dalších odborníků, kteří
pečují nejenoklienta, alepodporují také
jeho rodinu.

Hospic byl založen v roce 2015 a bě-
hem jednoho roku se podařilo nasbírat
finanční prostředky potřebné na zahá-
jení činnosti, získat registraci poskytova-
tele zdravotních služeb, navázat spolu-
práci s výrobci a dodavateli zdravotních
pomůcek. Během léta a podzimu senám
podařilo doprovodit první klienty a je-
jich rodiny. Uskutečnilo se několik be-
nefičních koncertů, jeden z nich spojený
s finanční sbírkou se konal v květnu také
ve Staré Boleslavi.

Proč pořádáme benefiční koncerty?
Stále totiž není dořešeno financování
domácích hospiců z veřejného zdravot-
ního pojištění. Znamená to trvalou zá-
vislost na sponzorech a dárcích, protože
klienti si hradí péči pouze částečně. Tím
nejdůležitějším, co se nám podařilo zís-
kat, je důvěra klientů a jejich rodin.

Zakladatelský týmDomácího hospice
Nablízku
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Tříkrálová sbírka – prosba o pomoc dobrovolníků

Prosíme o pomoc dobrovolníky a
také o vlídné propagační slovo ve vašem
okolí. Zájemci prosím ať dají vědět fa-
ráři Josefovi Hurtovi nebo Petrovi Krej-
cárkovi.

Tříkrálová sbírka proběhne od pon-
dělí 2. ledna do neděle 8. ledna 2017.
Do ulic obcí a měst vychází kolednické
skupinky. Vedoucím skupinky je dospělá
osoba pověřená koordinátorem sbírky
v dané oblasti, obvykle farností. Ostatní
členové skupinky jsou převážně děti
představující Tři krále – Kašpara, Meli-
chara a Baltazara. Každý vedoucí sku-
pinky je vybaven pověřujícím průkazem
a zapečetěnou označenou kasičkou, do
které dárci vkládají finanční příspěvky.

Výtěžek sbírky je určen na pomoc so-
ciálně potřebným lidem (handicapova-
ným, seniorům, matkám s dětmi v tísni).
65 procent vybraných finančních pro-
středků se vrací do regionů, kde byly vy-
brány.

Tradice tříkrálového koledo-
vání

V západní liturgické tradici je svá-
tek Tří králů ztotožněn se slavností Zje-
vení Páně a církev jej na západě i vý-
chodě slaví 6. ledna. K tomuto dni se
také váže tradiční koledování. Tříkrálo-
vou píseň předávali nejprve kantoři, du-
chovní a žáci. Koledníci kropili obydlí
svěcenouvodou, vykuřovali je kadidlem,
psali na dveře iniciály K †M †B †, rozdá-
vali svaté obrázky a zpívali tříkrálové po-

selství ve formě známé koledy: „My tři
králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšu-
jem vám.“

Zkratka K †M †B † (nebo latinský
ekvivalent C †M †B †) se běžně vykládá
jako iniciály tří králů, ale pravděpo-
dobnější je, že jména králové získali až
podle ní (a na základě významů zmíně-
ných výše). Ve skutečnosti se však jedná
o zkratku požehnání Christus mansio-
nem benedicat, Kristus ať požehná to-
muto domu, a to na celý rok – proto se
za třetí křížek píše letopočet. Tři křížky
symbolizují Otce, Syna i Ducha svatého,
nejsou to tedy plusová znaménka, spo-
jující iniciály.

Novodobá historie Tříkrálové
sbírky

Ke koledování se postupně přidaly
chudé děti, které chodily 6. ledna po do-
mech oblečené za Tři krále s betlém-
skou hvězdou, také zpívaly koledu a po-
svěcenou křídou psaly nad dveře domů
K †M †B † s příslušným letopočtem. Do-
staly za to vždy něco k jídlu nebo drob-
nou almužnu. Tato tradice s nástupem
socialistického režimu po r. 1948 po-
stupně téměř vymizela, v původní po-
době se zachovala jen na některýchmís-
tech. Česká charita dala tříkrálovému
koledovaní nový rozměr a smysl. Od
roku 2001 se díky ní i díky štědrosti všech
dárců a dobrovolníků koná Tříkrálová
sbírka pravidelně na území celé České
republiky.
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Chrámový sbor Václav na pouti v polském Krakově

Minulý víkend (14. – 16. října) jsme se,
jako již mnozí poutníci v tomto roce,
který byl vyhlášen Svatým rokem milo-
srdenství, vydali do sousedního Polska.
Navštívili jsme město Wadowice, kde se
roku 1920 narodil Karol Wojtyla, poz-
dější papež Jan Pavel II. Naším hlavním
cílem byl však Krakov-Lagiewniki, kde
jsme v bazilice Božího milosrdenství do-
provodili odpolední mši svatou a poté
pozvali návštěvníky ještě na krátký kon-
cert. Počasí nám přálo, a tak jsme na
tomto poutním místě strávili krásný slu-
nečný den, podívali se k hrobu sestry
Faustiny a uctili památku Jana Pavla II.

v chrámu zdobeném mozaikami, který
zde byl na jeho počest vystavěn. Celý
den jsme zakončili procházkou nádher-
nými uličkami večerního Krakova.

Byl to překrásný duchovní zážitek.
Snad zdejší posluchače náš zpěv potěšil
stejně tak jakonás půvabměsta Krakova
a snad budeme mít brzy znovu příleži-
tost toto starobylé místo navštívit.

V neděli ráno jsme ještě zazpívali na
mši svaté ve Wadowicích, rozloučili se
s P. Arturem, který za námi přijel z da-
lekých Michalovců a celou poutí nás do-
provázel. Děkujeme.

Lenka Režová
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Svatomartinské posvícení

V sobotu 12.11.2016 se v Martinově už
počtvrté konalo svatomartinské posví-
cení. Mši za obyvatele Martinova a Záryb
odsloužil otec Ludvík Pfeifer.

Tradici slavení listopadového svátku
jsme tu započali před třemi lety, kdy
přišel nápad opětovně vysvětit malou,
nenápadnouzvoničku-kapličku, schova-
noumezi dvorky domů, snadno zaměni-
telnou za čekárnu autobusové zastávky.
Tady v Martinově, okrajové části obce
Záryby, představuje ovšem toto místo
jeho pomyslné centrum. Alespoň his-
toricky tomu tak určitě bylo. Martinov,
původně nevelká zemědělská osada na
levém břehu Labe, úředně přináležela
k Brandýsu nad Labem. Dnes je však
součástí Záryb.

Když sem přijedete, na první pohled
snadno vyčtete její původní založení.
Jedna hlavní silnice, podél ní rozmístě-
ných pár dobových zemědělských sta-
vení, z obou stran lemovaných poli a po-
líčky. Vzhled obcedává jasně znát, že pů-
vodně tu žilo jen pár rodin, jež tu hos-
podařily na úrodném břehu Labe. Náves
chybí. Zřejmě ale původně existovala, a
to právě tam, kde dnes stojí autobusová
zastávka a kamenný kříž z r. 1833. A vedle
něj ona zmiňovaná kaplička, původně
zřejmě zvonička. Její skutečný původ
napevno zjistit nejde, v kronikách ani ar-
chivech se neobjevuje. Podle historičky
brandýského muzea prý zřejmě proto,
že místní obyvatelé si kříž i zvoničku vy-
budovali z vlastních úspor. V kronice lze
vyčíst pouze to, že se ve zvonici zvoní-
valo třikrát denně na klekání, při slavení
svátků a při pohřbech.

Nicméně kamenný kříž dává najevo,
že původní centrum obce bylo centrem
duchovním. Tak jsme se tady v Marti-
nově rozhodli toto centrum obnovit a
před třemi lety jsme zvoničku nechali
opětovně vysvětit. Světil jí páter Jan
Houkal. Ten také navrhl patrona, jemuž
je kaplička zasvěcena – sv. Martina. Za
tři roky se tu rozvinula pěkná tradice sla-
vení svatomartinského posvícení. Slaví
se mše svatá, soutěží se o nejlepší upe-
čený koláč, pije se svatomartinské víno,
hraje živá hudba. Letos také vystoupily
děti z MŠ s písničkou a verši o sv. Marti-
novi. Vše venku a letos namraze. Sejdou
se jak starousedlíci, ti, kterým se tu říká
„náplava“, i lidé z okolních obcí. Většina
přítomných jsou lidé nevěřící, přesto se
nás tu schází každý rok kolem pade-
sátky.

V kapličce visí obraz „Husy“ od jed-
noho z místních, známého sochaře Jo-
sefa Faltuse, mimo jiné autora letos
odhaleného pomníku Milady Horákové.
Kdybyste měli cestu kolem, srdečně zvu
k nahlédnutí a příští rok v listopadu na
posvícení.

Klára Pirklová
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Ohlédnutí za poutí z Prahy na Velehrad

Česká provincie Tovaryšstva Ježí-
šova každoročně připravuje duchovní
obnovu či setkání pro přátele a spolu-
pracovníky, příznivce ignaciánské spiri-
tuality — poutě na významná místa pů-
sobení jezuitů v Čechách a na Moravě.
Letos 17.9.2016 se konala pouť na vý-
znamné moravské poutní místo – na Ve-
lehrad.

Z Prahy to je tak 300 km, a proto
jsme jeli již den předtím a ubytovali se
v poutním domě dr. Stojana na Vele-
hradě. Sestřičky v poutním domě nám
navzdory našemu pozdnímu příjezdu
uschovaly večeři. V útulných pokojících
jsme se výborně vyspali.

Po snídani program začínal prohlíd-
kou baziliky Nanebevzetí Panny Marie a
sv. Cyrila aMetodějeprovázenouP.M. Al-
trichterem, P. P. Ambrosem a provinciá-
lem řádu P. J. Stuchlým. Postupně jsme
prošli podzemí pod novou podlahou ba-
ziliky, téměř bludiště, ze kterého jsme se
však s pomocí Boží dostali.

Hned u vstupu do podzemímne zau-
jala krásná mozaika Beránka Božího do-
plněná schránkami s ostatky sv. Václava,
sv. Prokopa, sv. Ludmily a sv. Vojtěcha.
Bazilika je dnes „jako nová“, chrám na
každého silně působí, včetně sarkofágu
za hlavním oltářem, kde je pohřben To-
máš kardinál Špidlík.

V poledne se poutníci účastnili mše
sv. v bazilice celebrované P. J. Stuchlým.
Po obědě následovala přednáška o pů-
sobení jezuitů na Velehradě a k 100. vý-
ročí Stojanova gymnázia na Velehradě.

Po dni plném zážitků se poutníci
s Božím požehnáním rozjeli (celkem jich
bylo asi sedmdesát).

Cestou zpět jsmenavštívili dům jezu-
itů vBrně.Od sobotníhovečera aždone-
dělního poledne jsme se účastnili života
zde. Dopoledne jsme slavilimši sv. v kos-
tele Nanebevzetí PannyMarie v Brně, jak
se zde říká, „u jezuitů“.

Pavel Jan Martínek

Vzpomínka na cvičení žáků

Od roku 2002 do roku 2011 jsem byla
dobrovolnou cvičitelkou oddílu žáků
(věk 6-15 let) v T.J. Sokol Brandýs n.L.
Cvičební hodinu jsme pravidelně začí-
nali netradičně. Po chvíli volné zábavy
(běhání, hra smíčem, popovídání si atd.)
se hoši posadili na lavičky v rohu tělo-
cvičny a byla chvíle ztišení, přemýšlení
nad sebou. V našem oddíle byli tři Marti-
nové. Připravila jsem si krátký životopis
o sv. Martinovi a přečetla jsem jej.

Vysvětlila jsem Martinům, jakého
mají pomocníka, na kterého se mohou
obracet. A pak se ozval Honzík: „A co
já, mám také svatého?“ Ano, sv. apoš-
tola Jana. Znovu Honzík: „A co můj bra-
tranec Ondřej?“ Také, sv. apoštola On-
dřeje. A pak se ptali ostatní. Odpovídala
jsem. Hoši se zeptali: „A co Pepa?“ To
byl druhý cvičitel. Odpověděla jsem, že
má svatého Josefa, pěstouna Ježíše. Pak
začali větší hoši reptat (zdálo se jim to už
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dlouhé).
A zakončil to malý Vojta: „Ale mě to

zajímá.“ Byla to hezká tečka. A pak se

hoši vrhli do hry a sportování.

Květa Kváčová

Recenze knihy Buď, kde jsi

Cože? Buď, kde jsi? To jako na jed-
nommístě? S jedním a tím samým part-
nerem? S jedním povoláním? V téhle
době to ale nezní moc pokrokově, moti-
vačně, originálně a kreativně. Proč?

Autor knihy p. Štěpán Smolen pra-
cuje smotivemparadoxu „cesty zůstává-
ním“ a ukazuje tak, že být stálý nezna-
mená stát na místě nebo dokonce stag-
novat. Příběh psaný s lehkostí a vtipem
je inspirován nelehkým učením starých
pouštních otců o stálosti v životě. Je bo-
hatý k rozvahám o způsobu žití v této
době, která se honosí nestálostí a dělá
z ní normu. Hlavní postavou je mladý

seminarista, který nešetří vyřčenými po-
chybnostmi a otázkami člověka 21. sto-
letí k výkladu pouštní moudrosti. V prů-
běhu vzájemných rozhovorů s jeho prů-
vodcem je mu argumentováno způso-
bem, který vede k zamyšlení a vytvoření
si samostatného úsudku o dané proble-
matice, tohoto zajímavého tématu rozví-
jejícího duchovní život.

Vřele tuto knihudoporučuji nejenom
křesťanům pro obohacení na cestě víry,
ale i lidem snažícím se utéct z konzum-
ního diktátu.

Tereza Pospíšilová

Pravidelný pořad bohoslužeb

Brandýs n. L., kostel Obrácení sv. Pavla St 18.00, Čt 8.30, Pá 18.00,Ne 8.30
Lázně Toušeň, kostel sv. Floriána Út 18.00,Ne 10.15
Svémyslice, kostel sv. Prokopa Ne 14.30
Zápy, kostel sv. Jakuba 1. sobota v měsíci 16.15
Mratín, kostel sv. Michala 2. sobota v měsíci 16.15
Sluhy, kostel sv. Vojtěcha 3. sobota v měsíci 16.15

Bohoslužby v okolních farnostech

St. Boleslav, Nanebevzetí P. Marie Po, St 9.00, Čt, Pá 18.00, So 9.00, Ne 9.00
St. Boleslav, sv. Václava Ne 18.00
Čelákovice, Nanebevzetí P. Marie Ne 9.30
Mochov, sv. Bartoloměje Ne 8.00 (mimo 1. neděli v měsíci)
Nehvizdy, sv. Václava Ne 11.00 (mimo 1. neděli v měsíci)
Chvaly, sv. Ludmily Út, Čt, Pá 18.30, St, So 8.30, Ne 8.30, 18.30

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


