
ZPRAVODAJ

Římskokatolické farnosti Brandýs nad Labem

ČÍSLO 2 ÚNOR 2017

Úvodní slovo P. Josefa Hurta

Únorové číslo farního zpravodaje na-
bízí pastorační výhledy do nového roku.
Téma pastoračního plánu pražské arci-
diecéze nabízí téma vzdělávání a rodina,
na která bychom se mohli zaměřit nebo
se nechat inspirovat i v naší farnosti.

V oblasti vzdělání a rodiny bych také
rád nabídl inspirace, které už asi větši-
nou známe: Národní týden manželství a
dosti citlivé gender téma pohledem bás-
nika a farníka Petra Kukala.

Rád bych také pozval ke společ-
nému rozjímání nad rokem 2016. Pro-
běhla volba pastorační rady a ekono-
mické rady. Proměnil se způsob ko-
munikace ve farnosti. Klasické nedělní

ohlášky jsou na webu jako dříve a také
jsou posílány na e-mailovou adresu far-
níků. Webové stránky mají moderní de-
sign a možná, že některým se obtíž-
něji hledá menu. Webovky jsou propo-
jeny s facebookem, o kterém často mlu-
vím, a je možno se podívat na faceboo-
kový profil farnosti, i když nejste účast-
níky facebookové sítě. Facebook neoslo-
vuje každého, ale je to užitečný nástroj
pro přenos informací a případnou dis-
kuzi a snad taképro jeužitečnýproevan-
gelizační působení a navázání kontaktu
s těmi, kteří se zatím nepovažují za členy
farnosti.
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Oznámení

Biblický klub

Srdečně zveme všechny farníky na
setkání biblického klubu v úterý 7.2. a
21.2. od 19.15 na faře v Brandýse. Bu-
deme číst úryvky z duchovní literatury a
rozjímat nad nimi, na závěr se společně
pomodlíme nešpory.

Pouť zamilovaných
ke sv. Valentinu 2017

PODEJ MI RUKU. . . Valentinské za-
stavení pro snoubence, manžele a pro
ty, kdo chtějí do větší hloubky uvažo-
vat o vzájemné lásce. Povede P. Jakub
Berka, O.Praem. v sobotu 18. února 2017
v Praze na Vyšehradě.
Program dne:
10.00 1. úvaha Spiritualita v manžel-

ství
10.30 občerstvení
11.00 2. úvahaDesaterove světleman-

želství
12.00 Anděl Páně, občerstvení, po-

lední pauza
13.30 3. úvaha Umět unést sám sebe a

umět odpustit
14.30 společná reflexe, závěrečná

modlitba
15.30 poutní mše svatá v bazilice sv.

Petra a Pavla

Dopoledníprogrambudeprobíhat vpro-
storách Vyšehradské kolegiátní kapituly,
K rotundě 100/10. Na tento program je
třeba se předem přihlásit formulářem,
kapacita je omezená.
www.apha.cz/cpr-pout-zamilovanych-
-ke-sv-valentinu-2017

Postní duchovní obnova

Postní duchovní obnovu v sobotu
25.3. povede P. Smolen, kaplan z Mladé
Boleslavi, autor knihy „Buď, kde jsi“, je-
jíž recenzi lze nalézt v prosincovém far-
ním zpravodaji na str. 8.

Buď, kde jsi

Fantaskní, lehce humorný příběh o hle-
dání stálosti v nestálé době. Doba přeje
pohybu. Těkáme z místa na místo, ze
vztahu do vztahu a z webu na web.
I student teologie se nechává nést
proudem, dokud nepotká záhadného
starce, jenž se mu stane samozvaným
průvodcemnacestě.Nepřipraven, ještě
v pyžamu a s kartáčkemna zuby v ruce,
je nucen podniknout výpravu napříč
staletími a kontinenty, až k pouštním
otcům na Saharu, ale především do
vlastního nitra.
ikarmel.cz/produkt/bu-kde-jsi

Liturgický kalendář

Čtvrtek 2. února Svátek Uvedení Páně
do chrámu
Pátek 3. února Sv. Blažej, sv. Ansgar
(svatoblažejské požehnání)
Sobota 11. února PannaMaria Lurdská
Úterý 14. února Sv. Valentin
Středa 22. února Svátek Stolce sv.
Petra
Čtvrtek 23. února Památka sv. Poly-
karpa
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Valentinský poetický večer
2017

Přijďte v pátek 17. února prožít opět
jeden příjemný, pokaždé jiný, podvečer
s námi, poezií a hudbou v knihovně Edu-
arda Petišky v Brandýse nad Labem.

Budu se na Vás těšit.

Zbyněk Ludvík Gordon

Karneval svatých

KDY: 25.2.2017od 15:00hod (sobota) do
cca 18 hod.

KDE: Na faře v Brandýse nad Labem.
PŘEVLEKY: Svatí.
PRO KOHO: Pro všechny děti z bran-

dýské a boleslavské farnosti (a je-
jich kamarády, pokud se budou
chtít zúčastnit), účast rodičů dob-
rovolná.

OBČERSTVENÍ: Zajištěno. Každý, kdo
bude chtít přispět buchtou či kolá-
čem, je vítán.

PRŮBĚH: Tancování, různé hry, dob-
rovolné představení masek (děti
mohou hádat, jakou masku sva-
téhomají druzí, „svatí“ o soběmo-
hou něco říci – proč si masku vy-
brali, co o svatém vědí). Na závěr
bude tombola z lístků (větší oce-
nění pro 1.–3. místo). Nepředpo-
kládáme, že by byla soutěž o nej-
hezčí masku (všechny masky jsou
nejhezčí pro svého autora).

ORGANIZUJÍ: Jana Pavla (tel. 773 672
937, janapavla.dkl@gmail.com),
Marta Kupková (tel. 777027 040,
marta.kupkova@seznam.cz).

Inspirace ze sousedních farností
Farnost Kyje v radiu Proglas. P. EdwardWalczyk představuje v pořadu Studio Kris-
tián farnost Praha-Kyje u kostela sv. Bartoloměje.
www.proglas.cz/program/detail-poradu/?date=2017-01-26%2020:15:00

Nymburk ohlášky 22.1. Srdečně zvu všechny, aby přišli na posezení do salónku ke
Gregorům a svododně vyjádřili, z čeho mají v naší farnosti radost a co je naopak
trápí, bolí, štve. . .Jde tedy o akci „Strasti a slasti farnosti 2“. Tentokrát budememít
moderátora a bude to P. Michal Prívara. Sejdeme se v pátek 17. února v 19 hod. v re-
stauraci U Gregorů v Nymburce (salónek v prvním patře). P. Krajl
nymburk.farnost.cz/ohlasky/ohlasky-22-1-2017
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Farní charita
K tomu, abychom mohli pomáhat a

tím projevovat lásku k bližnímu, slouží
charita. Caritas – láska. S tímto cílem
vloni, z podnětu farností a jejich duchov-
ních zástupců v Brandýse a Staré Bo-
leslavi vznikla Farní charita Brandýs nad
Labem-Stará Boleslav. Činnost naší cha-
rity je v plenkách a potřebuje ochotné
dobrovolníky s chutí pracovat zdarma ve
svém volném čase.

Uvítám všechny zájemce, kteří mají
sociální cítění a chtějí organizovaně po-
máhat.

Petr Krejcárek, ředitel Farní charity

Tříkrálová sbírka
Sestry a bratři,
Krátce bych Vás chtěl seznámit s vý-

sledkem Tříkrálové sbírky, která ne-
dávno proběhla po celé republice, tedy
i u nás. V našich farnostech Brandýs nad
Labem a Stará Boleslav byla celkem vy-
brána částka 27 408 Kč.

Chtěl bych Vám tímto poděkovat za
přispění do Tříkrálových kasiček. Také
velmi děkuji všem aktivně zúčastněným
koledníkům. Ono to "jít dům od domu",
zpívat, přát do nového roku a křídou
popisovat lidská obydlí K †M †B † 2017
je něco vnitřně obohacujícího. Je vám
zima a ne vždy se setkáte s otevřením
dveří či pozitivní reakcí.

Šedesát pět procent z vybraných pe-
něz se může vrátit do farností, kde byly
vybrány.Má toovšempodmínku, ženám
je známsociální záměr využití oněchvrá-
cených financí. Tímto vás vyzývám k za-
myšlení se nad naším sociálním zámě-
rem.

Petr Krejcárek, ředitel Farní charity

Dobre investovaný čas

Mnoho z nás to pozná: nech počítam
ako počítam, 24 hodín je na všetky po-
vinnosti dňa málo. A tak sa musí niečo
vyškrtnúť. Zvlášť posledný víkend pred
Vianocami nebýva času na rozdávanie
a všetky položky na zozname povinností
vyzerajú ako nutné.

Predvianočne sobotňajšie dopolud-
nie na duchovnej obnove na fare v Bran-
dýse však bola dobrá voľba. S p. Cyri-
lom Johnom, SJ, sme rozjímali nad De-
satorom. Vďaka jednoduchým slovám
p. Cyrila sme v tomto dôverne zná-

mom texte našli nové poklady. Čas ve-
novaný Pánovi určite pomohol za nie-
koľko dní nahliadnuť do betlehemskej
jaskyne ináč, nájsť v nej doteraz nepo-
znané kútiky. A to je krásny vianočný
darček.

Môžem len doporučiť, čas strávený
na duchovnej obnove je určite vysoko
návratná a dobre zúročená investícia.

Ďakujeme p. Cyrilovi a dovidenia na
pôstnej duchovnej obnove.

Katarína Holcová
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Inspirace diecézního pastoračního plánu
pro naši farnost

Diecéze má na každý rok téma, kte-
rémusechcevěnovat. Jsempřesvědčen,
že je to příležitost ke společné reflexi,
jak toto téma může rezonovat v naší
farnosti, rodinách. Vnímám s ostatními
kněžími, že život je dnes hodně uběhaný
a že střední generace většinou řeší ne-
dostatek času. Je škoda, že některé na-

bídky církve pak zapadnou. Při jedné
přednášce na kursu sociální etiky to
hezky řekl Láďa Heryán. Jeden šéf říkal
maníkovi s kolečkem, který pořád běhal
naprázdno, co že to dělá. Dotyčný pra-
cantmu řekl, že je takový shon, žeani ne-
stačí naložit. Josef Hurt

Anotace farního pastoračního plánu 2016 – 2017 „Vzdělanost a rodina“

Patron: sv. Vojtěch. Pastorační důrazy: Zdůraznění významu církevních škol a
školství obecně. Naplnění závěrů synody o rodině, pomoc a podpora rodinám,
zvláště v oblasti výchovy dětí, katecheze dětí a svědectví víry jejich rodičů.

Arcidiecézní centrum pro rodinu

Centrumzřídil arcibiskuppražskýMi-
loslav Vlk ke dni 1. února 1994. CPR or-
ganizuje a zajišťuje výchovné, vzdělávací
a formační programy pro snoubence,
manžele a rodiny a k těmto účelům
připravuje potřebné materiály. Spravuje
web www.manzelstvi.cz, jehož cílem je

podpořit kultivaci pohledu na manžel-
ství v pluralitním prostoru internetu. Na-
vazuje a podle potřeby rozvíjí kontakty
s církevními i necírkevními organiza-
cemi, pracujícími v oblasti péče o ro-
dinu a manželství včetně manželských
poradců. www.apha.cz/cpr

X. národní setkání Modliteb otců v ČR

Setkání se uskuteční opět na Svatém
Hostýně od 3. do 5. března 2017. Chtěli
bychom se ve skupinkách a svědectvích
zamýšlet nad otázkou „Jak má vypa-
dat boj věřícího muže 21. století – za co,
s kým, proti komu a jak bojuje?“Přijďme
se setkat, společně se modlit a děkovat
ve společenství mužů-otců. Jistě máme
každý za co. Prožijeme víkend ve spo-
lečenství chlapů, vzájemně se povzbu-
díme, podělíme se o radosti i strasti ot-

covství a jistě prožijeme společné chvíle
s Pánem.Zároveňprosímeomodlitbu za
společné setkání.

Cena bude asi 1150 Kč. Kdyby byla
cena pro někoho z Vás důvodem pro to,
že nemůžete přijet, ozvěte se a zkusíme
to nějak vyřešit. Prosíme, pošlete vypl-
něnou přihlášku co nejdříve, nejpozději
do 27.2.

Kontakt: Jaromír Liška, tel. 602 413 539,
jaromirliska1@gmail.com
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Národní týdenmanželství

Jedenáctý ročník Národního týdne
manželství bude zahájen tiskovou kon-
ferencí 13. února 2017 od 10:00 hod.
v budově Poslanecké sněmovny. Svoje
vystoupení na tiskové konferenci při-
slíbili kromě ministra Jurečky také eu-
roposlankyně Michaela Šojdrová, eme-
ritní plzeňský biskup František Radkov-
ský, rodinnáporadkyněa terapeutkaHe-
lena Klímová, Slavoj Brichcín – vedoucí
lékař sexuologického oddělení Praha
Bohnice, lektorka a rodinná poradkyně
Marie Nováková a psycholožka, terapeu-
tka a autorka Jiřina Prekopová a známý
český kuchař Filip Sajler.

Nápady a zkušenosti, jak tvořit je-
dinečná manželství, budou lidé v rámci
NTM sdílet na akcích místních komunit,
občanských sdružení, církví, rodinnýcha
mateřských center, s odborníky i laiky.

Seznamakcí jemožné najít na stránkách
www.tydenmanzelstvi.cz. Jejich cílem je
nabídnout příležitost pro všechny páry
udělat něco pro svůj vztah a společně
oslavit hloubku a smysl manželství.

Kromě politiků podpořily NTM i další
osobnosti. Prof. MUDr. Ivo Skalský, před-
nosta Kardiocentra Na Homolce spolu
se svou manželkou Marií pro NTM shr-
nuli svůj „Recept na dobré manžel-
ství“, což je motto celého letošního roč-
níku. „Manželství je zásadní opěrný bod
našeho života. Je to výzva stran tole-
rance, trpělivosti, umění komunikace,
obětavosti. Odměnou je nepřenositelné
souznění v tom, co je pro nás zásadní,
bezpečí, hrdost, bezpodmínečná pod-
pora a respekt i znásobení společných
radostí a dělení společných starostí.“

Anketní otázka: Jak znáte ostatní církve a jak
vnímáte ekumenické vztahy?

Beru to tak, že PánBůh hledí na křes-
ťany jedné obce, tedy u nás Brandýsa
a Staré Boleslavi plus přilehlých vesnic,
jako na jeden Boží lid. Ať se nám to
líbí nebo ne, tvoříme tady místní Kris-
tovu církev. Máme třeba trochu posu-
nuté důrazy, víru vyjadřujeme s různým
přízvukem, ale před Bohem jsme jako
jedna rodina.Ostudyapády jednécírkve
jsou ostudami a pády všech, ale také
to, co se daří, jde k dobru všem. Nako-
nec nás tak berou i necírkevní lidé, pro
které jsou naše rozdíly často nesrozumi-
telné. Mám za to, že teologicky zásadní
je patřit do nějakého místního křesťan-

ského společenství. A podobně zásadní
je vědět, že Kristova církev je celosvě-
tovou (katolická v tom původním slova
smyslu), nejenmístní záležitostí. A vedle
toho jsou pak zde jednotlivé „jednoty“,
třeba adventistická, evangelická, husit-
ská nebo římskokatolická (beru to abe-
cedně). Jsou to jakoby jazyky s určitou
gramatikou. To, jak víru vyjadřují a co
zdůrazňují, se nějak dějinně vyvinulo. Je
dobré to znát, rozumět vlastní tradici i ji-
ným tradicím. Ale jsou to jen taková po-
mocná hejblátka ve srovnání s tím prvo-
řadě důležitým, a tím je patřit k Božímu
lidu na zemi. Petr Sláma
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Ekumenizmus – cesta odvážnych a trpezlivých

Na začiatok čerstvá skúsenosť, ktorá
možno úplne s ekumenizmom nesúvisí.
Začiatok roku nám v práci spestrila
jedna študentka, ktorá poslala sťažnosť.
Sťažovala sa neoprávnene a k tomu
drzo. Slušne by som to, čo napísala,
nazvala mladíckou nerozvážnosťou. Od-
poveď, ktorú dostala, však tiež nebola
múdra – v návale hnevu jej ktosi z kole-
govodpísal, žeakocudzinkanemáprávo
nič kritizovať. A vzápätí dal hlasovať, čo
si o správnosti či nesprávnosti jej názoru
myslíme.

A tak pre netrpezlivosť sa študentka
nedozvedela, kde spravila chybu a že
by mala byť slušná. Problém sa posu-
nul tam, kdevôbecnepatril. Študentka si
z celej aféry odnesie buď pocit ukrivde-
nej nespravodlivosti alebo potrebu ešte
väčšej útočnosti. Ale stratili sme možno
ajmy. Veďdievčapravdepodobneza rok-
dva dospeje a ak nájde správnu formu
a „vyrastie“ z mladíckej túžby po extré-
moch , môže pomáhať riešiť skutočné
nedostatky a problémy. Môžemať dobré
nápady. Ale po takejto odpovedi už bude
radšej mlčať.

Ako to súvisí s ekumenizmom? V pr-
vom momente sme sa k situácii zmier-
livo postavili traja kresťania. Jednak
nám bolo jasné, že dievča porušuje svo-
jimi požiadavkami na gendrovú vyvá-
ženosť podstatu ľudskej prirodzenosti
a nepotrebovali sme o tom hlasovať.
Dievčaťu by ale bolo dobré s kľudom
napísať, prečo nemá pravdu, a upozor-
niť ju, aby bola slušnejšia. Nastal medzi
nami tichý súlad, o ktorom nikto nahlas
nehovorí, ale vždy pohladí na duši. Kaž-
dodenný prirodzený ekumenizmus.

V druhom momente to bola mode-
lová situácia stretu odlišných názorov.
Aby zo stretu bol osoh, treba trpezlivo
chcieť pre druhého dobro, agresívne ne-
vybuchovať v strachu o správnosť vlast-
ného názoru, nebáť sa námahy, že mu-
símdokázať, prečo jemôj názor správny,
a na druhej strane si druhého vážiť a po-
korne pripustiť, že v niečom môže byť
pravde bližšie on.

. . . tak jednoduché, . . . a tak ne-
smierne náročné. Nad ľudské sily. Preto
je tak dôležitý týždeň modlitieb za jed-
notu kresťanov. Katarína Holcová

Z knihy Kazatel

Lepší je slyšet důtku moudrého
než poslouchat zpěv bláznů.
Jako totiž praská trní pod hrncem,
tak se směje blázen.
Ale i to je marnost.
Nespravedlivý zisk dělá blázna z moudrého,
úplatek kazí srdce.
„Lepší je konec věci než její začátek,
lepší je mírnost než pýcha.“
Neukvap se v srdci k hněvu,

neboť hněv bydlí v klínu hlupáků.
Neříkej: „Jak to, že dřív bylo lépe než teď?“
– není to moudré, že se takhle ptáš.
Pohleď na Boží dílo:
Kdomůže narovnat, co Bůh zkřivil?
V den štěstí buď dobrémysli,
v den neštěstí uvažuj:
obojí pochází od Boha,
aby člověk nenašel, co by na něm káral.

Kazatel, 6,11 – 7,28
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Příspěvek ke kauze „Genderově závadná báseň Jiřího Žáčka“
Petr Kukal

K čemu jsou kluci na světě?
Aby z nich byly maminky.
A holky díky osvětě
už nepomýšlí na plínky.
Na šperky, ani na šminky —
už nechtějí být atrakcí
pro vilné samce. Bárbínky.
Chtěj’ v dolech rubat antracit.

K čemu jsou holky na zemi?
Aby dřely jak Bulhaři,
tvořily mužům zázemí
a samyměly ve tváři

vepsanou bolest z marných pří?
Sloužily jak obvazy?
Tak na to se vám: raz, dva, tři.
Chtěj’ s kulometem do Gazy.

K čemu jsou holky? Kdo to ví?
A k čemu kluci? Kdo je chce?
Do rolích dávno hotových
jsme vsazení jak do klece.
Tak zbourejme ty konvence
a prostě zrušme pohlaví —
tu kletbu, co už v kolébce
nám satan vtloukl do hlavy.

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
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