ZPRAVODAJ
Římskokatolické farnosti Brandýs nad Labem
ČÍSLO 5

KVĚTEN 2017

Úvodní slovo P. Josefa Hurta
Měsíc květen patří tradičně P. Marii a
také svátku matek a někde i svátku otců.
Téma rodiny nás bude provázet po celý
rok.
Článek Barbory Folejtarové nabízí
seznámení s farností Stodůlky. Může tak
pokračovat série o farnostech v našem
okolí, která třeba přinese inspiraci a povzbuzení i pro naši farní komunitu.
Poslední dobou se ve farnosti rozběhla diskuse o formě a roli bohoslužeb pro rodiny s dětmi. Nabízím proto
pohled bývalého pražského arcibiskupa,
který nás uvádí do této formy slavení liturgie.
Také zvu k anketě o tom, co mi dává

účast na mši sv. v týdnu. Může nabídnout
též zamyšlení, jak rychle ten čas utíká a
jak by bylo dobře se i v týdnu občas zastavit a vnímat čas i důležité okamžiky.
Velké poděkování a uznání patří mládeži za provedení pašijového představení. Věřím, že zaujalo a že se dočkáme
nějaké reprízy.
V červnu se koná opět Noc kostelů, a
tak budu rád za každou pomoc při této
akci, která může být jedním z pilířů budování mostů k lidem v Brandýse a okolí,
aby našli cestu do kostela. Je tu nemálo
lidí, kteří ani nevědí, kde je kostel Obrácení sv. Pavla.
Přeji hezký májový mariánský měsíc.
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Oznámení
Akce pro děti

Biblický klub

Víkendová akce pro děti od sedmi let
proběhne od 12. do 14. května. Přihlašujte své děti pořadatelkám:
• Janě Pavle (tel. 773 672 937, mail
janapavla.dkl@gmail.com)
• Jitce Vopatové (tel. 776 331 798,
mail jitkavopatova@seznam.cz)
• Martě Kupkové (tel. 777 027 040,
mail marta.kupkova@seznam.cz)

Setkání biblického klubu se budou
konat v úterý 9.5. a 23.5. od 19.15 na faře
v Brandýse.

Bohoslužba pro rodiny s dětmi
Květnová mše sv. pro rodiny s dětmi
bude 21. května v 8.30 v Brandýse.

Farní dovolená 2017

Termín: 19.8. – 26.8.
Noc kostelů
Místo: Fara v Sudějově u Uhlířských JaLetošní noc kostelů se bude konat 9.
novic
června. Mottem noci kostelů je každý rok
Doprava: Vlastní
jiný biblický verš, jehož součástí je slovo
Cena: Dospělý 150 Kč/noc, dítě 100
„noc“. V letošním roce je to verš 10:17 z
Kč/noc
knihy Moudrosti: „Za dne jim byla záštitou, noc prozářila hvězdami.“
Celostátní setkání mládeže
Celostátní setkání mládeže od 14 do
30 let proběhne od 15. do 20. srpna v Olomouci. Podobná akce se koná nejvýše
jednou za pět let. Více informací najdete
na olomouc2017.signaly.cz.

Liturgický kalendář
Pondělí 1. května
Nezávazná památka sv. Josefa Dělníka
Středa 3. května
Svátek sv. Filipa a Jakuba
Čtvrtek 4. května
Připomínka sv. Floriána
Sobota 6. května
Památka sv. Jana Sarkandra
Neděle 14. května
Svátek sv. Matěje

Úterý 16. května
Svátek sv. Jana Nepomuckého
Sobota 20. května
Památka sv. Klementa M. Hofbauera
Čtvrtek 25. května
Slavnost Nanebevstoupení Páně
Úterý 30. května
Památka sv. Zdislavy
Středa 31. května
Svátek Navštívení Panny Marie
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Poohliadnutie za duchovnou obnovou
Už nejaký čas uplynul od duchovnej obnovy 25.3. Napriek tomu by som
sa rada podelila ešte s jedným (možno
trochu netypickým) pocitom vďačnosti.
Duchovná obnova bola vedená mladým človekom. Mladým-mladým, to
znamená tým, kto žije ako mladý s ich
generačnými záujmami, myslením, pohľadom na svet. Presne takými ako my
starší radi odsúdime.
Ďakujem,
ako mama a učiteľka dospievajúcich
alebo čerstvo dospelých mladých.
Ďakujem,
ako tá, čo opakuje odveký zlozvyk starnúcich odsúdiť mladých, len za to, že sú
iní, že hýbu svetom svojím smerom, čo
ma ruší zo zabehnutého stereotypu.
Ďakujem,
že som pocítila, že mladí majú dary po-

hnúť svet tam, kde to už my nedokážeme. A že to dokážu urobiť nielen s mladíckym elánom, ale aj s múdrosťou. A že
je to inšpiratívne, osviežujúce, nádejné.
Ďakujem.
Katarina Holcová

Dobrý deň, pán farár
Ja som Vám jednoducho musela napísať.
Žijem už niekoľko rokov v Nemecku
a nie vždy sa mi podarí byť na sviatky
doma na Slovensku (tentokrát tiež nie).
Preto navštívím aspoň sestru, ktorá býva
v Brandýse, a vždy sa teším do kostola. V Nemecku síce chodím do kostola, ale v cudzej reči je to pre mňa vždy
tak nejako menej osobné. Preto som
sa veľmi tešila na to, že budem aspoň
v Brandýse. Predsa čeština je takmer podobná nášmu jazyku. O to viac môžem
prežívať každú bohoslužbu.
Chcem povedať, že všetky Vaše bohoslužby boli tak pekné, milé, aj veselé

(síce bola trošku zima, ale nevadí). Každý
deň som sa tešila do Vášho kostola, ako
si to Vaša komunita všetko pripravila,
bolo to krásne. Veľmi som sa tešila a cítila sa skoro ako doma. Skrátka som bola
veľmi šťastná, že po čase znova zažívam
bohoslužbu takmer v rodnej reči. Ďakujem a prajem Vám aj všetkým vašim pomocníkom ešte veľa veľa sily a radosti
cez nasledujúce dní. A ospravedlňujem
se miništrantom, že som v pondelok nemala pre ne žiadnu výslužku, za to že nás
tak veselo pred kostolom vyšibali, nabudúce sa pripravím.
S pozdravom
Lucia
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Pozdrav ze Stodůlek
Již devět let žiji ve farnosti Stodůlky
se svým manželem, který se v této městské části narodil a od útlého věku byl
součástí místního farního společenství.
Já pocházím z brandýské farnosti a mnohým z vás, kteří čtete tyto řádky, vděčím
za to, že farní společenství vnímám jako
jeden ze základních pilířů mého života ve
víře.

zamyslím, stále vidím vás všechny na vašich místech v lavicích v kostele a vzpomínám, nakolik jste ovlivnili můj současný pohled na společenství a farnost
jako takovou.

žalmů mě vždy naplnil radostí. Když se

Aktivit, které naše farnost pořádá, je

Když jsem se vdávala, věděla jsem,
že brandýskou farnost opustím. Ačkoliv jsem cítila smutek, byla ve mně také
velká naděje, protože novou farností, do
Jako děti jsme s rodiči chodili do kos- které jsem se přivdala, byly Stodůlky.
tela Panny Marie ve Staré Boleslavi, ob- Farnost mladá, živá, plná různých spočas jsme jezdili na bohoslužbu do Lysé lečenství a aktivit. Nadšeně jsem do ní
nad Labem, náboženství jsme navštěvo- vstoupila a netrvalo dlouho a začali jsme
vali v bydlišti mých prarodičů na Lhotce, se aktivně podílet na jejím životě.
na společenství rodin jsme s rodiči jezdíV současné době je pro mě a manvali do Dřevčic či Vinoře.
žela stěžejním tématem vše, co se zde
Dlouho jsem se necítila být sou- týká rodin a dětí. Máme dvě malé dcery
částí jakékoliv farnosti. Změna nastala a vážíme si toho, že od malička mohou
až v době, kdy jsme začali chodit do vyrůstat s věřícími kamarády v tak živé
brandýského kostela v době, kdy farnost farnosti. Každý týden je jedna ze mší urpřevzal P. Kotas. V té době už jsem ne- čena pro rodiny s dětmi a rádi na ni chobyla dítě, ale spíše puberťačka. Zami- díme. V rámci farnosti je několik spolovala jsem si farnost a její farníky bě- lečenství rodin a modlitební společenhem velmi krátké doby. Pociťovala jsem ství matek. Velký důraz se klade na náživé společenství lidí, kteří se měli vzá- boženské vzdělávání našich dětí. Kažjemně rádi. Moje víra byla formována dou středu je Komunitní centrum u kosprávě mezi vámi. Velmi ráda vzpomínám tela sv. Prokopa plné skupin dětí od
na farní dovolené, kde jsem měla mož- předškolního věku po mladé z druhého
nost starat se o mladší děti a zároveň ho- stupně. Děti jezdí na víkendovky, lyžák,
vořit s vámi, kteří jste ve svých duchov- farní tábor. Pro celé rodiny pořádáme
ních životech byli o tolik přede mnou. jednou za rok farní dovolenou. ÚčastNavázala jsem zde blízký vztah se svou níme se dětských křížových cest, dětbiřmovací kmotrou Martou a celou její ského dne, karnevalu. . . Proběhly i předrodinou. S láskou vzpomínám na paní nášky na téma prožití mše s dětmi, jednu
Doubravku a její povzbuzování k životu mši v týdnu máme s hlídáním dětí, aby i
ve víře, na Jarušku hrající každý týden na maminky mohly jednou týdně prožít mši
kůru, na Ninu a Standu P., jejichž zpěv svatou bez vyrušení.
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opravdu hodně. Je to skvělé, ale musím
říct, že to není to hlavní. Ačkoliv naše farnost čítá asi 700 farníků, necítím se tu
ztracená. Cítím, že někam patřím a že
nejsem sama. Je důležité moci se zapojit do aktivit pořádaných farností. Důležitější je ale skutečně farností žít a milovat lidi, kteří jsou její součástí. Já se to
naučila mezi vámi. Vždy jsem cítila vzájemnou sounáležitost a vztah lidí k Bohu
i k sobě navzájem. Žiji z toho stále. Co se

v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.
Přesto, že zatím stará nejsem, stále nacházím vliv farního společenství z Brandýsa a toho, co jsem mezi vámi prožila,
na svůj život zde ve Stodůlkách. Ráda se
mezi vás vracím při návštěvách rodného
města a vzpomínám v modlitbách.
Přeji vám všem jen to dobré a s vděčností vzpomínám na společně prožité
chvíle.
Barbora Folejtarová

Žalm 49

Modlitba sv. Ignáce

Proč bych se měl bát za dnů neštěstí,
když mě svírá zloba nepřátel,
kteří spoléhají na svůj majetek
a chlubí se přemírou svého bohatství?

Přijmi, Pane, a ujmi se
celé mé svobody,
mé paměti,
mého rozumu
a mé vůle.
Všechno, co mám a co vlastním,
jsem přijal od tebe.
Tobě to navracím,
nalož s tím zcela podle své vůle.
Dej mi jen svou milost a lásku,
o to prosím a víc nežádám.
Amen.

Vždyť nikdo sám sebe nevykoupí,
není s to zaplatit Bohu své výkupné.
Cena života je příliš veliká,
nikdy nebude stačit,
aby člověk žil navěky a neviděl zkázu.
Neboť uvidí, že umírají moudří,
že stejně hyne pošetilec i hlupák
a zanechávají své bohatství jiným.
Hroby jsou jejich domovem navěky,
jejich obydlím po všechna pokolení,
i když svými jmény nazvali celé země.
Nesetrvá totiž člověk v hojnosti,
podobá se dobytčatům, která hynou.
Takové je chování těch,
kteří důvěřují v sebe,
takový je konec těch,
kteří se těší ze svého údělu.
Kladou je jak ovce do podsvětí,
smrt je pase
a spravedliví nad nimi vládnou.
Jejich vzezření záhy pomine,
podsvětí jim bude příbytkem.
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Anketa: Co mi dává bohoslužba ve všední den
Co mi dává bohoslužba ve všední den? Má smysl si na ni najít čas? Bylo by dobré se navzájem
povzbudit k účasti na všednodenních mších a sdílení osobní zkušenosti je nejlepší cesta.

Začít den s Pánem

Mše Svatá mi dává Život

Mám ráda všednodenní mše svaté.
Aby nedošlo k mýlce, mám ráda i sváteční a nedělní mše svaté, slavnostní,
s hudbou a vyznáním víry, středobod
dne, který patří Pánu. Ale všednodenní
mše mám ráda právě proto, že jsou jiné.
Často bez hudby, s kratším čtením a
promluvou, vysvlečené ze všeho, co by
mohlo odpoutávat pozornost od přítomnosti Krista na oltáři.
Snažím se občas ve všední den na
mši jít. Když jsem měla malé děti, bývalo vyčerpávající zvládnout s nimi mši
aspoň v neděli. Teď už děti odrůstají, ale
večerní všednodenní mše, na které jsem
ráda chodívala za mlada, jsou pro mě nedostupné. V době, kdy se děti vracejí ze
školy a svých aktivit, v době, kdy jedině
rodina může být chvíli pohromadě, mám
pocit, že bych neměla odcházet.
Díky tomu jsem objevila kouzlo ranních mší. Občas zajdu na mši ráno, když
mám volno nebo cestou do práce. Začít
den s Pánem člověka vždycky povzbudí
a posílí.
V pražských kostelích je obvykle i
ráno hlouček lidí, ale v našem úrodném
Polabí jsou kostely, kde občas bývám na
mši s knězem sama nebo třeba s jednou hluchou babičkou, která odpovídá
úplně jinde, než by měla. A zrovna takové mše někdy bývají silné. Najednou
cítím, že slavit mši svatou má smysl i
uprostřed tak málo křesťanského Polabí.
Nebo právě tam.
Monika Pecková

Odpověď je vskutku jednoduchá.
Krista, Pána, Vykupitele, Spasitele, Syna
člověka, Syna Boha, Mesiáše, Syna Davidova, Beránka, Milovaného, Přítele, Bratra, Utěšitele, Lásku, Moudrost, Učitele,
Mučedníka, Krále, Přemožitele Smrti,
Prvního mezi námi, Posledního mezi
námi, Slovo.
Toho, který mě miluje, naslouchá,
konejší, objímá, odpouští. Toho, který
se mnou mluví, žertuje, vtipkuje, směje
se, pláče i utěšuje, nechává se utěšovat.
Toho, který se nikdy nezlobí, nehněvá,
nekřičí, stírá slzy a svou krví zahlazuje
mé viny. Toho, který nic nevyžaduje, ale
dává všechno. Toho, jehož srdce vždy
dostávám a nazpět chce jen to mé. Toho,
který mě vyučuje a radí, ale nevyžaduje
a nenutí. Toho, jenž pláče, když padám
pod svým křížem a znovu a znovu mě
zvedá. Toho, jenž mě miloval od začátku,
od doby, kdy jsem byl jen myšlenkou
Boží. Toho, jenž mě bude milovat navždy
a mnohem déle, do věčnosti. Toho, jenž
nikdy nepřestává doufat, že Ho začnu
také milovat. Toho, jenž netouží po ničem jiném víc, než po mé lásce k Němu.
Toho, který je vždy po mém boku, v radosti i smutku. Toho, který dává mé duši
pokoj, lásku, mírnost, dobrosrdečnost,
pokoru, štěstí. Toho, jenž zahání chmury,
smutky, deprese, nenávist, zlobu, pýchu
a hněv.
Mše Svatá mi dává Život.
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Pastorační směrnice pro bohoslužby s dětmi
Direktorium v úvodu důrazně doporučuje přípravu dětí na slavení eucharistie. Ta se děje především v katechezi v rodině, škole či na faře. Má
rovinu obecně lidskou (chápání smyslu
pozdravu, společného stolování, apod.),
křesťanskou (smysl modlitby, událost
odpuštění, místo setkání s Bohem) a
specificky liturgickou. Rozvíjení těchto
tří rovin spolu souvisí a má postupovat
společně.
Většinou půjde o slavení nedělní bohoslužby, které se zúčastní větší počet
rodin s dětmi. Direktorium ani tato směrnice nepočítají s odváděním dětí při bohoslužbě slova do jiného prostoru, ale
počítají s účastí celé rodiny (nebo dětí
s jinými dospělými členy rodiny) společně na celé bohoslužbě.

Vstup, přivítání

sile křesťanského života. Má být výkladem zaměřeným na něco z přečtených
úryvků Písma svatého anebo výkladem
některého mešního textu, s přihlédnutím k právě slavenému tajemství anebo
ke zvláštním potřebám posluchačů. Je
to tedy v podstatě bohoslužebný úkon,
který je nedílnou součástí nedělní liturgie. Vhodná je krátká (!) promluva pro
děti, která je před nebo po homilii pro
dospělé. Tato krátká promluva může být
doplněna či ilustrována nějakými pomůckami či akcemi, které přibližují a
znázorňují obsah hlásaného slova, nemůže to ale být samostatná scénka, katechetická hra nebo rozsáhlá katecheze
pro děti. Homilii má kněz nebo jáhen, nikoliv laik. Homilie pro dospělé nemůže
být vynechána!

Modlitba věřících, přímluvy

Děti se mohou zúčastnit vstupního
Jednotlivé prosby říká jáhen, není-li
průvodu. V krátkém (!) úvodu mohou být
zvlášť osloveny, pokud je k tomu nějaký přítomen, tedy lektor, pokud není ten,
tedy vhodný laik. Tato osoba přednáší
význačný důvod.
prosby za celé shromáždění. Z logiky
věci vyplývá, že při farní mši to není
Bohoslužba slova
vhodná role pro dítě, ale pro dospělého.
V nedělní bohoslužbě má své zá- Je ale možné, aby v případě, že prosby
vazné schéma. Nelze v ní volit libovolná pronáší více osob (např. rodina), bylo
biblická čtení. Musí také zůstat zachován některou z nich i dítě, které ovšem čte
rozsah: prvé a druhé čtení, žalm, evan- prosby, které jsou mu obsahem přiměgelium. Boží slovo má předčítat lektor, řené.
pokud není přítomen, tak jiný pověřený
laik, evangelium jáhen nebo kněz. Pro
Průvod s obětními dary
roli lektora je třeba vybrat vhodnou dospělou osobu, nikoliv dítě.
Zde je možné děti také zapojit. Ideální je při nedělní mši, když přinášejí
Homilie
dary dospělí s dětmi. Je to úkon, kde
Homilie je součástí liturgie a velmi ti, kdo dary přinášejí, jednají v zastouse doporučuje. Je totiž nutná k po- pení celého shromáždění. Důležité je zde
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zachování pravdivosti (přinášejí se sku- To klade nároky na rodiče, celebranta
tečné dary), ne snaha „aby děti také i ostatní účastníky bohoslužby. Za neněco nesly“.
vhodná lze považovat krajní řešení, tedy
buď volné pobíhání dětí po kostele bez
Pozdravení pokoje
dozoru a bez usměrnění nebo doporučení, aby rodiče s dítětem do kostela neDěti se mohou zúčastnit, ale dospělí
chodili, dokud nebude schopné v klidu
mají dětem vysvětlit smysl tohoto znaa tichu přečkat bohoslužbu. Reálné je
mení a také je naučit kultivovanému pokompromisní řešení, při kterém se rodání ruky, spojenému s pohledem do
diče starají o své děti (a to je samozřejmě
očí.
při bohoslužbě ruší!), a ostatní účastníci
bohoslužby chápou, že děti nebudou ani
Chování dětí při mši
bez jakéhokoli pohybu, ani zcela zticha.
V Praze dne 5. 5. 2008
Dnes se zpravidla dává přednost spoMiloslav kardinál Vlk
lečnému pobytu dětí s rodiči ve shromáždění po celou dobu trvání mše.
Arcibiskup pražský

Grafika pro zpravodaj
Milí brandýští farníci, pomozte nám vylepšit grafickou stránku Zpravodaje. Budeme vděčni za
fotografie, kresby, obrázky z archivu, které by se mohly stát součástí budoucích čísel časopisu.
Nabízejte je otci Josefovi nebo mně v jakékoli podobě. Děkuji naší Veronice, která je autorkou
obou grafik brandýského kostela používaných ve Zpravodaji od jeho vzniku. Michal Kulich

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

