ZPRAVODAJ
Římskokatolické farnosti Brandýs nad Labem
ČÍSLO 7 A 8

ČERVENEC A SRPEN 2017

Úvodní slovo P. Josefa Hurta
Prázdniny nabízejí čas odpočinku a
jsou také časem poutí a cestování. V naší
farnosti bývají v létě poutní bohoslužby
ve Svémyslicích ke sv. Prokopu a v Zápech ke cti sv. Jakuba. K důležitým událostem bude patřit také plánovaná návštěva pražského arcibiskupa kardinála
Dominika Duky 10. září v Mratíně a pak

biřmování 24. září, které bude udílet biskup Karel Herbst.
O prázdninách budu v lázních od
25. července do 15. srpna. Bohoslužby
v týdnu nebudou, nedělní mše sv. budou
zajištěny.
Přeji hezké léto a čas dovolených a
duchovních obnov.
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Liturgický kalendář
Pondělí 3. července
Svátek sv. Tomáše
Úterý 4. července
Památka sv. Prokopa
Středa 5. července
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
Úterý 11.července
Svátek sv. Benedikta
Sobota 22.července
Svátek sv. Marie Magdalény
Úterý 25.července
Svátek sv. Jakuba
Středa 26.července
Památka sv. Jáchyma a Anny

Neděle 6. srpna
Svátek Proměnění Páně
Úterý 8. srpna
Památka sv. Dominika
Středa 9. srpna
Svátek sv. Terezie od Kříže
Čtvrtek 10. srpna
Svátek sv. Vavřince
Úterý 15. srpna
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Čtvrtek 24. srpna
Svátek sv. Bartoloměje
Pondělí 28. srpna
Památka sv. Augustina

Tipy na letní duchovní obnovy
• Kolínský klášter, Centrum spirituality a duchovních cvičení
http://www.kolinskyklaster.org
• Ignaciánské exercicie
http://www.exercicie.cz/nabidka.php
• Duchovní cvičení na Svaté Hoře
http://svata-hora.cz/cz/8/duchovni-cviceni
• Duchovní cvičení v želivském klášteře
http://www.zeliv.eu/duchovni-cviceni-nasem-klastere-roce-2017
• Křesťanské akce
http://www.signaly.cz/akce/duchovni
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O putovaní
Blíži sa leto, doba v ktorej si väčšina
z nás naplánuje zmenu – odpočinok a
cestu. Tešíme sa, ako večer nebudeme
mať žiadnu povinnosť, ráno sa nebude
musieť vstávať a budeme môcť sedieť
s výhľadom na more, či na hory, alebo
trebárs na juhočeské rybníky, otvoríme
si fľašku dobrého vína, budem grilovať,
mať čas na knihu. Skúste si do tejto pokľudnej atmosféry pridať ešte jednu stoličku a pozvať na ňu nášho Pána. Nezasýpať ho prosbami, ako v zhone všedných
dní, len si uvedomiť, že nám ten krásny
večer nielen daroval, ale ho s nami aj
prežíva.
V dobe, ktorú žijeme, môžeme mať
ale aj pocit, že už sme všetko videli,
všade boli, všade sa môžeme dostať a
všetko zažiť, až po ničom netúžime. Poznám ľudí, pre ktorých sa z plánovania dovolenky miesto radosti stala povinnosť. Unavení vyberú z katalógu zájazd, len aby sa v lete niekde šlo, viacmenej zo zvyku ako každý rok. Uponáhľaná, roztekaná doba akoby v nás
zabila prirodzenú túžbu putovať. Putovanie predsa znamenalo nachádzať lepšie lovištia, lepšie pastviny, lepšie pramene vody, príjemnejšiu klímu, úrodnejšiu pôdu, viac bezpečia. Museli to zostať

zakódované v našich génoch, že cesta sa
vypláca, aj keď je namáhavá. Už stáda
zvierat takto putujú. Z našej časti sveta
našťastie za bezpečím, jedlom a vodou
putovať nemusíme. Ale možno o to viac
by sme mohli vyskúšať vyšší rozmer putovania a to putovanie do svojho vnútra, kde by stálo za to pohľadať úrodnejšie pastviny, čistejšiu vodu, a bezpečné miesta, kde je nepriateľ porazený,
nájsť tam pokoj a radosť pozabudnutú
v zhone všedných dní. Dá sa tak putovať bez toho, že by sme vstali z nášho
obľúbeného kresla, ale stojí za to vyskúšať si aj putovanie skutočné. Možno v intenzívnom prešľapávaní pútnickej cesty
do Santiaga ľuďmi nielen veriacimi, ale
aj hľadajúcimi, je práve obraz vyprahlosti a nekľudu doby. Tak to trebárs v lete
skúste a nemusíte práve do Santiaga
alebo Fatimy, stačí zabudnutá kaplnka
nad vašou chalupou. Stačí každé ráno
vstať a ísť, tak ako to museli robiť Izraeliti na púští, putovať s nimi za vysneným
cieľom, až nájdete zem oplývajúci medom a mliekom vo vlastnom srdci.
Prajem požehnané leto, a ak Vám
niečo zaujímavé zorganizuje náš Pán,
podeľte sa s nami, prosím.
Katarina Holcová
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O radosti Boží
Když Jeremiáš vyšel před dům, slunce se vynořilo nad okraj pahorků, matné listí
starého dubu jako by vzplálo zeleným požárem a radost Boží byla zde. Když k večeru hnali stáda ovcí jako černobílé vlnobití z horských pastvin posetých sasankami
dolů do nížin, když připomínky stínů narůstaly a kolem napajedel se tísnil žíznivý
dobytek, radost Boží byla zde. Přepadala ho při pohledu na hrající si děti nebo kráčející ženy, opatrně vyvažující na hlavách plné hliněné džbány. Kdejaký obraz, pohled, slovo si brala za záminku, aby Jeremiáše přemohla. Radost Boží, původ stvoření světa, studna zbožňování a chvalozpěvu, sjednocení Stvořitele se stvořením,
otec s dětmi svými, uspokojení smrtelné netrpělivosti. Ze své radosti nechal Pán zazářit nekonečně vzdálený odlesk v Jeremiášových vytrženích, aby on poznal. A on
poznal v těchto okamžicích, že bylo prapůvodním záměrem Boha učinit z radosti
nezměnitelný a nepřetržitý stav všeho stvoření, věčnou píseň blaženě opětované
lásky.
Co se však přihodilo, že se vše tak rouhavě zvrátilo? Člověk se nechtěl spokojit
s tímto stavem radostného vytržení, jež ho stavělo na roveň zástupů vojska nebeského. Jedno chatrné místo jeho bytosti zůstalo otevřeno temnému našeptávání, jemuž podlehl. Jemu nestačilo být tím, čím byl, totiž stvořením. Chtěl se stát pyšně
tím, čím nebyl, totiž Stvořitelem. Unáhleným zásahem této pýchy porušil řád Pána
a zničil svůj vlastní život, jenž ztratil vládu nad zemí a propadl smrti. Člověk na zemi
se vzdálil od Boha. A Bůh na nebi se rovněž vzdálil od člověka. Avšak v té nejhlubší
zatvrzelosti srdcí, v té nejkrutější pustině mrazu světa nezhasla úplně v lidech vzpomínka na první radost.
Z knihy Franze Werfela „Jeremiáš“

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

