
ZPRAVODAJ

Římskokatolické farnosti Brandýs nad Labem

ČÍSLO 6 ČERVEN 2017

Úvodní slovo P. Josefa Hurta

Měsíc červen začíná Dnemdětí. V ně-
kterých zemích se také slaví Den otců.
Snad se tato tradice rozvine také v naší
zemi.Nabízímněkolik tipůna letní četbu
na téma otcovství a role mužů v dnešní
době. Zvyšující se počet knih i populár-
ních článkůukazuje, že o toto téma je zá-
jem. Domnívám se, že tato četba může
přinést osvěžení a obnovu pojetí otcov-
ství, které bývá někdy ovlivněno našimi
otci, výchovou, společností a církví a ne-
musí být takové, jaké Bůh od nás oče-
kává. Nezřídka jsme zabydleni ve svých
zvycíchanázorech, které jsmenabrali na
cestě životem, a není moc prostoru si to
uvědomit, přiznat, popřípadě změnit.

Čtvrtého června slavíme Seslání Du-
cha svatého, které můžeme vnímat i
jako svátek církve. Nabízím odkaz na
letní charismatickou obnovu a sezná-

mení se spiritualitou charismatickou. In-
spirativní otázkou může být, co utváří
naši spiritualitu, jak proměňuje život a
pomáhá nést těžké i radostné chvíle.

Devátý červen již tradičně patří Noci
kostelů, která nabízí rozvíjení dialogu
s těmi, kteří mezi nás přicházejí jen ob-
čas. Letos jsme se snažili dát více ener-
gie do propagace. Podařilo se domluvit
prostor vMěstských listech a na plakáto-
vací plochy. Program se postupně ještě
precizuje, a tak na některých plakátech
bude ještě více podrobností. Pražské ar-
cibiskupství takénabízí oslovení škol no-
vými formami, a tak nabídka uveřejněná
i v našem zpravodaji může být příleži-
tostí k oslovení učitelů věřících i těch,
kteří se nepovažují za věřící, ale mají zá-
jemo to, s jakýmihodnotami se setkávájí
jejich žáci.
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Oznámení

Bohoslužba pro rodiny s dětmi

Pravidelná mše svatá pro rodiny
s dětmi bude 11. června v 8.30 v Bran-
dýse.

Biblický klub

Červnové setkání biblického klubu
proběhne v úterý 13.6. od 19.15 na faře
v Brandýse.

Dětské odpoledne

Dětské odpoledne se bude konat ve
středu 14. června v Brandýse.

Volejbal

Repete farního volejbalového tur-
naje je plánováno na neděli 18. června
od 14 hodin na Nábřeží.

Noc kostelů

Noc kostelů se bude konat 9. června.
Více informací o programu v Brandýse
a okolí naleznete na dalších stránkách
Zpravodaje.

Týden pro školy

Arcibiskupství pražské pořádá od 19.
do 25. června 2017 Týden pro školy, tý-
den aktivit určených základním a střed-
ním školám. Účelem tohoto projektu je
poznávání kulturního dědictví zanecha-
ného našimi předky nebo současníky
k našemu duchovnímu obohacení.

Více na
http://vychova-hodnoty.cz.

Poutě v červenci

Poutní mše svaté budou v neděli 2.7.
ve Svémyslicích a v sobotu 29.7. v Zá-
pech.

Liturgický kalendář

Neděle 4. června
Slavnost Seslání Ducha svatého
Úterý 6. června
Památka sv. Norberta
Neděle 11. června
Slavnost Nejsvětější Trojice
Úterý 13. června
Památka sv. Antonína z Padovy
Čtvrtek 15. června
Slavnost Těla a krve Páně

Pondělí 19. června
Památka sv. Jana Nepomuka Neumanna
Středa 21. června
Památka sv. Aloise Gonzagy
Pátek 23. června
Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Sobota 24. června
Slavnost Narození svatého Jana Křtitele
Čtvrtek 29. června
Slavnost sv. Petra a Pavla
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ProgramNoci kostelů 9.6.2017

Farní kostel Obrácení sv. Pavla v Brandýse

18.00 – 18.30 mše svatá
18.30 – 22.00 Wayusa: příprava amazonského čaje z Ekvádoru před vstupem

do kostela, občerstvení s infostánkem oprogramunoci kostelů
od 19.00 prohlídka kostela doprovázená přednáškou (Martin Šenk)
od 20.00 komentovaná prohlídka kostela (Stanislav Předota)
od 20.30 filmová projekce na faře: film „Švédská teorie lásky“ (76 min.)
od 18.30 výstava fotografií kostela, benefiční dražba obrazů
od 18.30 aktivity pro děti: výroba desátkového růžence z korálků podle

ukázky, potřebný materiál bude k dispozici

Kostel sv. Petra na Vyšším
Hrádku

Umělecká intervence „Voda je život
a život je dar“. Akce je doprovázena fo-
tografiemi Tomáše Ježka

Kostel sv. Vavřince na Nižším
Hrádku

Promítání, prohlídka kostela, hudba,
hovory o životě, víře.

Kostel sv. Jakuba z Zápech

Od 18.00 hod. neformální prohlídka
kostela s výkladem, možnost ztišení a
meditace. V průběhu večera reproduko-
vaná liturgická hudba. Prohlídka samo-

statně stojící zvonice, možnost rozeznít
mariánský zvon. Prohlídka barokní már-
nice s kostnicí.

Kostel sv. Prokopa ve Svémys-
licích

Od 19.30 společný koncert sborů
Nota Verde a svémyslických Kůrovců,
prohlídka kostela a varhan, čtení proklá-
daná zpěvem žalmů.

Stará Boleslav

Koncert Chrámového sboru Václav
se bude konat v rámci Noci kostelů od
21.00 v ambitech za chrámem Nanebe-
vzetí Panny Marie. Při této příležitosti
sbor oslaví 10 let svého působení.
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Farní volejbalový turnaj

Je nedělní odpoledne 14. května.
Na improvizovaném volejbalovém hřišti
před „naší“ bytovkou se sešly čtyři týmy
odhodlaných hráčů. Začíná farní tur-
naj ve volejbalu. Nehraje se o nic men-
šího, než je sportovníprestiž farnosti. Ale
které vlastně? Snad ve všech družstvech
jsou vždy zástupci alespoň dvou. Slunce
námhráčůmpřeje jen ze začátku, pak už
přichází poměrněvydatnýdéšť, alehraje
se dál s nemenším nasazením, je přece
květen. Nakonec všechny týmy odehrají
všech šest velmi vyrovnaných vzájem-
ných zápasů základní skupiny. Turnaj vr-
cholí bojem o třetí a čtvrtou a nakonec
první a druhoupozici. Nejvíce odhodlání
a volejbalového umu předvedl tým slo-
ženýzhráčů farnostíBrandýsnadLabem

a Praha-Stodůlky, jmenovitě Dorka He-
rynková a Václav a Barbora Folejtarovi.
Po 3 hodinách přátelského zápolení, kde
nechyběly komické situace i slušné spor-
tovní výkony, turnaj končí. Někteří vy-
hráli, jiníne, nevadí, celéodpolednebylo
přece v režii nehrajícího Kapitána, který
řekl: „Kde jsou dva nebo tři shromáž-
děni v mém jménu, tam jsem já upro-
střed nich“. Navíc v neděli 18. června
se tato úspěšná akce naší farnosti bude
opakovat, a to na stejném místě od 14
hodin. Přijďte všichni, kdo chcete hrát,
anebo jen fandit hráčům naší farnosti.
Na trávě kolem hřiště je místa dost a
dost. Kontakt na organizátora turnaje:
Zbyněk Ludvík, Nábřeží 1315, Brandýs
nad Labem, tel. 728 670 233.

Stručné představení vinořské farnosti

Ve Vinoři jsem bydlela 11 let a při-
jde mi, že se za tu dobu mého „cho-
zení“ do kostela farnost více semkla do-
hromady a táhne za jeden provaz. Jsou
tu zastoupené všechny věkové katego-
rie od nejmenších po seniory. Ale nej-
více zde převažují mladé rodiny s dětmi.
Kostel Povýšení sv. Kříže se tyčí na vinoř-
skémnáměstí a skýtá svůj azyl každému,
nejen nově příchozímu. Nynější farář P.
VítHorák zdepůsobíod loňského září. Je
velmi přátelský a farnost si jej rychle ob-
líbila. Největším „tahounem“ bývá pan
farář nebo kostelník. Ale zde jsou to jak
oba zmínění, tak každý z místních far-
níků. A o to bylo promne cennější být její

součástí. Farníci jsou velmi aktivní a ni-
kdo jim není lhostejný. Farnost pořádá i
různé akce a aktivity, kterých se účastní
děti i dospělí.

Je to např. duchovní obnova s hos-
tujícím či místním panem farářem, Den
dětí se stanovišti na farní zahradě, za-
hájení a ukončení školního roku, celo-
republiková akce Noc kostelů atd. Při
poslední Noci kostelů děti s pomocí
jedné farnice vyrobily paprsky a vytvo-
řily z nich slunce, které nyní zdobí zeď
v boční lodi. Více o vinořské farnosti na
http://www.farnost-vinor.org/.

Napsala bývalá farnice

4

http://www.farnost-vinor.org/


Květnový víkend pro děti

Ve dnech 12.–14. května jsme vyra-
zili s dětmi a mládeží našich dvou far-
ností na víkendovku do Janova nad Ni-
sou. Bylo nás dvanáct dětí, čtyři větší po-
mocnice a tři dospělé.

Celý víkend se nesl v duchu starozá-
konního proroka Jonáše. V tom duchu
nám „přálo“ i počasí — za velikého slej-
váku jsme v pátek přijeli i v neděli odjeli.

Mezitím jsme stihli všechno, co jsme
chtěli. V pátek večer jsme měli na úvod
krátké divadlo, kde jsme se něco dově-
děli o životě Jonášeapředevšímoúkolu,
který mu Bůh svěřil. Druhý den jsme se
rozběhli po místním lese, abychom zjis-
tili, co všechno ten úkol obnášel a jak
ho Jonáš zvládl, jak to vlastně všechno
bylo. Když jsme pomohli Jonášovi úkol
splnit, dali jsmesidobrýobědapak jsme
si udělali volný program na hřišti, kde
si všichni přišli na své. Večer nám pak
mladí zahráli ještě divadlo o tom, jak to
asi mohlo s Jonášem na „stará kolena“
dopadnout.

V neděli jsme se účastnili mše sv.
v Jablonci nad Nisou, dali jsme si zmrz-
linu, malinko jsme si ještě užili krásné
přírody a pomalu jsme se ubírali domů.

Chtěli bychompoděkovatpředevším
Pánu za jeho starostlivost a ochranu,
pak naší skvělé kuchařce Jitce a Martě –
hlavní organizátorce.

Děkujeme i panu faráři a janovským
farníkům, kteří nás velkoryse přijali mezi
sebe. Díky všem.

Sestra Jana Pavla, DKL
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Marie Anne Hirschmann

Do školy k nám přišla jedna paní,
která přežila pracovní tábor. Neuměla
česky, a tak jsmeměli kdispozici tlumoč-
nici, která nám překládala její slova. Její
životopis mě velmi oslovil. Některé pa-
sáže jsou popsány přesně jejími slovy.

Marie Anna Hirschmann se narodila
v Československé republice v Liberci po
první světové válce roku 1926, kdy zde
byla těžká doba. V dětství jí umřela
matka a otec nechtěl dceru, proto vyrůs-
tala v pěstounské rodině v sudetské hor-
skévesničceHutberg (dnešníHony) vna-
prosté chudobě.

Chodila do školy, kde byla pouze
jedna třída amalinká knihovnička. Svou
školu milovala a všechny knížky několi-
krát přečetla. V životě neviděla moderní
svět a knihy pro ni byly okýnkem do
světa. Možná proto se později stala spi-
sovatelkou. Byla nejchudší dítě ve ves-
nici a chtěla jít na střední školu, kterou
neměla šanci zaplatit. Když jí bylo 12 let,
roku 1938, Sudety obsadili Němci a hlá-
sali osvobození. Do školy přišel nacis-
tický učitel a zkoušel děti. Marie všechno
věděla z knížek a ve všech zkouškách
dopadla výborně. Byla vybrána pro stu-
dium střední školy. Ona se ptala: „Kdo to
zaplatí?“ „Adolf Hitler.“ Když se toto do-
zvěděla, říkala si, to tenAdolf Hitlermusí
být strašně hodný člověk, že platí někte-
rým dětem střední školu. „A čím se pak
stanu?“ „Nacistickou vedoucí mládeže.“
Tak odjela doPrahy, kde vystudovala na-
cistickou střední školuaopravdu se stala
nacistickou vedoucí mládeže.

Po Hitlerově smrti se ale vše změ-
nilo. Dostala se do ruského pracovního
tábora. Rusové je nutili vykonávat tvr-

dou práci, znásilňovali děvčata a dávali
málo jídla.Ona si říkala, žepřecenikomu
neublížila. Pořád byla přesvědčená o na-
cistické ideologii. Byla zahořklá, neměla
ani důvod žít ani zemřít. Řekla si přesto,
že nesmí zemřít, že musí žít dál. Povedlo
se jí z tábora utéct.

Utekla doNěmecka, které tehdy bylo
rozdělené na americkou a ruskou zónu.
Chtěla se se svou skupinkou dostat do
americké zóny v západním Německu.
Rusové jejich skupinku objevili a začali
po nich pálit samopaly. Marie věděla, že
musí utéct na druhou stranu, než bude
pozdě. Uslyšela ale pláč malé holčičky.
Přišla k ní a chtěla ji umlčet, aby je ne-
prozradila. Holčičkaplakala, že chcema-
minku. Marie pocítila, že ji musí zachrá-
nit, přestože je bude zdržovat. Skutečně
se jí podařilo s holčičkou přeběhnout na
americkou stranu. Musely však přebro-
dit řeku a holčička se třásla zimou. Marie
nevěděla, comá dělat.

Uviděla světlo a společně s holčič-
kou dorazila k budově. Neuvědomila si,
že je to bunkr a zaklepala. Otevřel jim
americký voják. ToMarii vyplašilo. Právě
utekly ruským vojákům, u kterých byla
zvyklá, že jen znásilňují a zabíjí, a teď
vběhla přímo do náruče Američanům.
Tady jim poprvé někdo projevil laska-
vost. Dostaly najíst a po dlouhé době
spaly v posteli s peřinou a polštářem.
Marie pořád neměla žádnou víru a roz-
hodla se, že jednou musí jet do Ameriky
a zjistit, proč jsou Američané tak dobří.

Dostala se do Mnichova, kde
uprchlíci spali na senících a jednou
denně dostávali jídlo. Stala se učitelkou,
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provdala se, měla děti. Přešla na křes-
ťanskou víru. Tehdy už věděla, že Hitler
lhal. Roku 1955 se rodina, přestože neu-
měla anglicky, přestěhovala do Ameriky.
Amerika pro ni byla šok. Lidé zde byli
úplně jiní. Styděla se za svou minulost
a svěřila se tehdy jen své nejlepší ka-
marádce, která to řekla ostatním. Marie
si myslela, že ji přestanou mít rádi, ale
oni chtěli, aby jim svůj příběh vyprávěla.
Ona se ptala Boha a cítila, že to je její
poslání.

Lidé byli jejím příběhem fascino-
vaní, chtěli, aby napsala knížku, a tak
přestože neuměla moc dobře anglicky,
napsala knihu v angličtině, která se
po vydání okamžitě stala bestsellerem.
KnížkaHansi byla přeloženado 21 jazyků
a jeden z nich je i čeština.

Marie nám vyprávěla o životním po-
slání, o tom, že nemáme myslet jen
na sebe, ale i na ostatní, že se máme
ptát Boha, když si v něčem nebudeme
jistí, že jedině on nám řekne pravdu,

že máme pomáhat druhým, dokud ještě
můžeme, než budeme my potřebovat
pomoc od druhých, že si máme vážit
toho, co máme, že se nemáme zabývat
nedůležitými věcmi, žemámehledat své
životní poslání, a že i když si vybereme
špatně, Bůh s námi bude i na této cestě.
Říkala: „Já už se nebojím zemřít, vím že
jsem své poslání našla.“

Ptali jsme se jí, co pro ni bylo v životě
nejhorší, a ona řekla: „Hitlerova smrt.On
byl proměněco jakoBůh, a když zemřel,
svět pro mne skončil. Teď znám ale pra-
vého Boha. Boha, který nemůže zemřít.“

Po jejím vyprávěními tekly slzy z očí.
Ani jsem nevěděla proč. Viděla jsem, že
oslovila i nevěřící.

Když odjížděla na svém vozíku ze
třídy, vložila mi ruku do dlaní. Cítila
jsem z ní tu svatost, cítila jsem, že říkala
pravdu.

Když se s námi loučila, řekla: „Těším
se, až se zase potkáme v nebi.“

Veronika Kulichová

Den otců

Den otců je svátek oslavující otcov-
ství, vztah otce k dítěti a roli otců ve spo-
lečnosti. V mnoha zemích včetně České
republiky se slaví třetí neděli v červnu,
v některých státech se ale tradičně váže
ke svátku sv. Josefa (19. března) či ještě
k různým jiným datům.

V České republice tento svátek pod-
poruje Tátafest, pořádaný vmnohaměs-
tech České republiky od roku 2007 Ligou
otevřenýchmužů spolu s různými rodin-
nými a komunitními centry za podpory
Unie center pro rodinu a komunitu.

Tradici oslavy otců založila Ameri-
čanka Sonora Smart Doddová, která
chtěla ocenit úsilí, s nímž se o ni a dal-
ších pět sourozenců staral její ovdovělý
tatínek. První oslava Dne otců se konala
v americkém městečku Spokane na vý-
chodě státu Washington dne 19. června
1910. V roce 1966 se díky prezidentovi
Lyndonu Johnsonovi stala v USA třetí
červnová neděle oficiálně Dnem otců.

http://en.wikipedia.org/wiki/Father’s_Day

http://cs.wikipedia.org/wiki/Den_otců
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Tipy na inspirativní četbu

Larry Richards: Buďmužem!

Kniha amerického kněze L. Ri-
chardse „Buďmužem! JakýmBůh chtěl,
abys byl“, kterou vydalo nakladatel-
ství Portál, je spirituální knihou, kterou
píše muž pro muže. Je psána jasným,
přímým, přitom ale vtipným a hlubo-
kým způsobem, takže spirituální témata
předkládá nikoli jako slabost, ale jako
chlapská rozhodnutí správného muže,
který bere život vážně a zodpovědně
do svých rukou. Kniha do současného
světa vrostlého autora zachycuje řadu
osobních zážitků a zkušeností, přitom
ale není upovídaná a cílí vždy k podstatě
věci. Duchovní život chápe jako výzvu,
jako laťku, které chce pořádný muž do-
sáhnout. Každá kapitola je zakončena
motivačními otázkami a body k přemýš-
lení, které jsou pro čtenáře skutečnou

pobídkou.
Larry Richards je katolický kněz na-

rozený v Pittsburghu. Je vyhledávaným
kazatelem, duchovním rádcem a před-
nášejícím. S řadou duchovních a evan-
gelizačních programů cestuje po ce-
lých Spojených státech. Je autorem řady
knih.

Další tipy

Robert Moore, Douglas Gillette: Král,
válečník, kouzelník,milovník – Čtyři muž-
ské archetypy

Matthew Fox: Skrytá spiritualita
muže – Deset metafor k probuzení zasvě-
cenémužnosti

Richard Rohr: Stát se moudrým mu-
žem

Paul Coughlin: Již nikdy více milý
křesťanský chlapec

Carl Gustav Jung: Aspekty mužství

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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