
ZPRAVODAJ

Římskokatolické farnosti Brandýs nad Labem

ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2017

Úvodní slovo P. Josefa Hurta

Poslední zářijovou neděli jsme v na-
šem farním společenství prožili udílení
svátosti biřmování. Byla to příležitost
k připomenutí našeho biřmování: jak
jsme to tehdy prožívali, jaký má Duch
sv. v našem životě prostor, jak přijímáme
jeho vedení, jak je jeho ovoce patrné
v našem životě.

Liturgický kalendář

Pondělí 2. října
Památka sv. andělů strážných.
Středa 4. října
Památka sv. Františka z Assisi.
Sobota 7. října
Památka PannyMarie Růžencové.
Úterý 17. října
Památka sv. Ignáce z Antiochie.
Středa 18. října
Svátek sv. Lukáše evangelisty.
Sobota 28. října
Svátek sv. Šimona a Judy.
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Oznámení

Farní rada

Schůze farní rady proběhne ve
středu 4.10. na faře.

Biblický klub

Setkání biblického klubu budou
v úterý 10.10. a 24.10. vždy od 19.15 na
faře v Brandýse. Zveme všechny, kdo
mají chuť poslechnout si úryvky z du-
chovní četby a rozjímat nad nimi.

Adorace nejsvětější svátosti
První pátky v měsíci budeme mít mož-
nost scházet se ke společné adoraci
Nejsvětější Svátosti v kostele Obrácení
sv. Pavla v Brandýse nad Labem. Na
večerní mši svatou (od 18 hod.) na-
váže adorace. Začne přibližně v 18.30 a
bude probíhat v tichosti. Aby adorace
mohla proběhnout, musí být zajištěna
nepřetržitá přítomnost věřících. V kos-
tele bude možné zapsat se a přislíbit
svoji přítomnost na adoraci; stačí 1 až 2
farníci od 18.30 do 19 h. a další 1 až 2 od
19 do 19.30. Ostatní se mohou zúčastnit
jen části adorace, přijít v průběhu nebo
odejít dříve, podle potřeby.
První adorace se uskuteční v pátek 6.
října. Díky předem všem, kteří přispějí
ke společnémodlitbě farnosti!

Bohoslužba pro rodiny s dětmi

Mše svatá přívětivá pro děti bude
opět druhou neděli v měsíci 8. října
v 8.30 v Brandýse.

Svatofrantiškánské požehnání

Zveme vás do kostela sv. Prokopa
ve Svémyslicích na mši svatou za naše
zvířecí přátele v neděli 8.10. ve 14.30.
Vezměte sebou svou kozu, fretku, vel-
blouda,psanebokočkuanechtesi jepo-
žehnat u příležitosti svátku sv. Františka.

Modlitby matek

Maminky z naší farnosti, které se
scházejí jednou měsíčně ke společné
modlitbě růžence, se sejdou opět v řijnu,
a to první čtvrtek, 5.10. od 20 hodin na
faře. Srdečně jsou zvány také ty, které by
se chtěly nově přidat. Je zde prostor pro
svěření proseb i osobní sdílení. Pro více
informací je možné obrátit se na Lenku
Šimarovou, anna.ol@tiscali.cz, tel. 777
878 859.

Mezifarní setkání Brandýs –
Stará Boleslav

Mezifarní setkání brandýské a staro-
boleslavské farnosti je naplánované na
22.10. od 15 hod. na faře v Brandýse.
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Biřmování v Brandýse
V neděli 24. září udělil emeritní biskup Karel Herbst ve farním kostele v Brandýse

svátost biřmování pěti brandýským farníkům. Biřmováni byli Klára Muknšnáblová
ze Svémyslic, biřmovacím jménemMagdalena, Lucie Šestáková z Brandýsa, biřmo-
vacím jménem Chiara Luce, Tereza Josefa Pospíšilová roz. Kubáčová z Brandýsa,
biřmovacím jménem Marie, Dorota Herynková ze Záp, biřmovacím jménem Anna,
a František Lonský z Dřevčic, biřmovacím jménem Filip Josef.
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Má cesta k víře

Byla jsem vychovávaná v rodině, kde
Bůh neměl své pevné místo. Víru jsem
dostala jako dar někdy na prahu dospě-
losti. Dar, který se vykutal z prachu ně-
kde v meziprostoru mezi přednáškami
z filosofie, nadměrnou četbou Paula Co-
elha a nesmělými návštěvami kostelů.

Lidé, které jsem v téhle době oslovo-
vala, aby mě nějak navedli, moc nevě-
děli, co semnou (včetně kněží). V oblasti
náboženství jsem byla absolutně negra-
motná. Co taky říct na ono vražedné: já
chci věřit, ale nevím jak, nevím čemu a
vlastně ani nevím v co?

Dveře víry mi otevřel Tomáš Halík.
Sám konvertita dost přesně chápe si-
tuaci člověka, který věří v „něco“, ale
chybímuaparát k tomu, aby toto „něco“
dovedl pojmenovat, či mu jakkoli vyjít
naproti. Je dobře, že příprava na křest
u Nejsvětějšího Salvátora trvá bezmála
dva roky.

Od mého křtu uplynulo osm let. Žiju
v manželství, kterému požehnal Bůh,
mámkřtěnéděti, chodímeonedělích do
kostela. Typická křesťanská rodinka, řekl
by si někdo. Ale ty zápasy, které já i můj
muž (také konvertita) vedeme, tam pod
povrchem pořád jsou. Za věci velké i za
ty, co lidé ve víře vychovaní považují za

celkemsamozřejmé. (Cožesemápřesně
dělat u zpovědi? Jak se tvářit při přijí-
mání? Co to je to setkánímládeže? „Jaké
znáš písničky z Hosanny?“ — „Žádnou.“)

Halík ve své nejnovější knize Svět bez
Boha poměrně ostře stírá rozdíl mezi
člověkem věřícím a nevěřícím. Říká, že
stejně jako existuje implicitní víra nevě-
řících, existuje i implicitní nevíra věří-
cích. Obojí znám dost důvěrně. Vždycky
jsem věřila v „něco“, akorát jsem ne-
měla možnost to jakkoli vyjádřit. A teď?
Teď věřím v Boha, který postupně pro-
nikádoméduše jakovodaživá.Nicméně
jsou oblasti, kam se ještě nedostal, ob-
lasti zavalenébalvany. Oblasti, které spíš
trčí v mlčení velkopátečním, než v ra-
dosti vzkříšení, použiju-li opět Halíkův
příměr.

Víra pro mě představuje dospělost,
zralost, radost i odvahu. Odvahu jít do
věcí naplno, beze strachu. Radost z krás-
ného počasí a z toho, že už vím, komu
za něj děkovat. Zralost v přijímání od-
povědnosti za svoje poklesky a dospě-
lost vždy se znovu zvednout a vyhléd-
nout k nebesům. Všem „něcistům“ bych
to přála zažít. A círvi bych zase přála ší-
řeji otevřenou náruč pro ty, kteří věří, ale
zatím neví v Co. Klára Pirklová
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Má cesta k víře II.

Otec Josef je se svým naléháním ne-
odbytný, a tak též přispívám svědectvím
o své cestě k Bohu, nechť zazní i ženský
hlas. . .

Dětství jsem strávila v malém mo-
ravském městě. Psala se normalizační
léta, rodiče s námi z pochopitelných
důvodů o víře nikdy nemluvili. Každo-
denní kontakt s přírodou, zvířaty, země-
dělským hospodařením a vlastně i ha-
náckým folklórem však ve mně zasel
vědomí existence jakéhosi přirozeného
řádu, který nás přesahuje, a hlubokou
úctu ke všemu Stvoření.

První setkání s vírou se tak konalo
až po revoluci na prahu mé dospělosti
a musím eufemisticky říci, že bodří a
halasní kamarádi evangelizující každého
na potkání mě jako plachého introverta
spíše odradili. Až při studiu na vysoké
škole mě zaujali dva spolužáci, Tomáš
a Ivo, kteří v době, kdy jsme my ne-
věřící spolu tak různě chodili a zase
se rozcházeli, si dokázali počkat na tu
pravou. Vzpomínám si, že s intelektu-
álně laděným Tomem jsme pak občas
vedli dlouhé debaty o životě a vlastně i
o Bohu, poslouchali Sváťu Karáska a li-
bovali si, že zpívá sice falešně (promiň,
Sváťo), ale zato „srdcem“.

Jak šel život, Bůh byl stále tak nějak
přítomen, byť nepoznán a hodně v po-
zadí. Zažila jsem výšky i pády, úspěch
ve své profesi i osamělost studenta ocit-
nuvšího se znenadání sám v cizí zemi (a
tam jsemzačala chodit do kostela, i když
zprvu jen poslouchat varhany), radost
z pohybu při výkonnostním sportování i
vážné zdravotní problémy, které mě při-

nutily milovaný sport výrazně omezit,
volnost a svobodu cestování i dlouhé če-
kání na děti, které pořád ne a ne přijít.

Když se děti nakonec přece jen naro-
dily, vnímala jsem to jako veliký dar. Cí-
tila jsem potřebu za ten zázrak někomu
poděkovat. Ale komu?Taky na otázky tý-
kající se hodnot, k jakým chci své děti
vychovávat, jsem nedokázala vymyslet
lepší odpověď než Desatero. Tak se zro-
dila touha dozvědět se o víře něco víc.
Jednoho večera jsem si sedla k inter-
netu a vida, tou dobou zrovna začínal
v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze
kurz základů víry, o kterém jsem věděla
od kamarádky Zuzky, mé nynější kmo-
try. Manžel se k mému přání chodit na
kurz a požadavku pohlídat mezitím děti
postavil vstřícně, a tak jsem se se smě-
sicí očekávání i mírné nedůvěry prame-
nící ze vzpomínek na bodré evangeli-
zátory svého mládí vypravila na první
přednášku. Tomáš Halík ji tenkrát zahá-
jil negativní teologickoudefinicí Boha, tj.
že „cokoliv si představím pod pojmem
Bůh, můžu si být jist, že to Bůh není“.
Tato věta mě nadchla, takového Boha
vlastně můžu, ten člověk to jistě myslí
upřímně a snad mi vše i vysvětlí tak,
abych topochopila. Nadšeními vydrželo
po celý kurz. Při jedné z meditací, když
jsem zoufale, ale snad poctivě bojovala
s tématem „Kdo je pro mě Kristus?“, Je-
žíš skutečněpřišel. Řekl: „Pojď zamnou“.
Tak jdu. . .

Pokřtěná jsem byla ve svých 38 le-
tech o velikonoční vigilii na svátek sv.
Vojtěcha L.P. 2011. Kateřina Herynková
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Putování krajinou Broumovska

Sobota odpoledne. Cestou na rodin-
nou dovolenou se zastavujeme ve Ver-
néřovicích, abychom se ujistili, že je zde
v neděli ránomše svatá. Vystupuji z auta
a jdu se podívat. Kostel vypadá okrouhle
barokně, omítka trochu opadaná, ale
střecha a červená báň na věži září no-
votou. Projdu brankou na hřbitov a vi-
dím, že je kostel otevřený. Hned v před-
síni zůstávám ohromeně stát. Mám po-
cit, že jsem prošla dveřmi venkovského
kostelíka aocitla se v chrámu. Starší pán,
který zametá mezi lavicemi, mě nechá
chvíli zírat. Nejspíš je zvyklý. „Přišla jste
se podívat?“ „Ano. Totiž, vlastně jsem se
chtěla zeptat, jestli je tu zítramše svatá.“
„Je, v deset. A dnes večer je v Otovicích
koncert,“ upozorňuje mě. Cestou zpátky
k autu to rozdýchávám a začínám se tě-
šit, jak budou zítra všichni překvapeni,
až sem přijdeme namši.

Koncert v otovickém kostele svaté
Barbory je součástí letního festivalu
vážné hudby. Výtěžek z koncertů jde na
opravu místních venkovských kostelů.
Opravu naléhavě potřebují, jinak budou
následovat osud jiných svatyní v pohra-
ničí, které už zmizely. Kostely na Brou-
movsku mají aspoň trochu štěstí v ne-
štěstí, jsou totiž dost neobyčejné. Brou-
movští benediktini v první polovině 18.
století zaměstnávali slavné pražské sta-
vitele Dientzenhofery, nejdřív Kryštofa
a pak jeho syna Kiliána Ignáce. Dientze-
nhoferové tady stavěli úplně všechno,
nejenom klášter a kostely, ale třeba i
skleník nebo sýpku. Takže skoro každá
vesnička na Broumovsku má dnes svůj
barokní skvost. Ovšem, nevypadají jako
Loreta ani svatý Mikuláš, jejich rozpočet

byl zajisté těsnější než u monumentál-
ních pražských chrámů. Ale nápaditost
barokních půdorysů, ta je podobná jako
u dientzenhoferských staveb v Praze.

Sobota večer. Takže jedeme na kon-
cert lesních rohů. Čtvrt hodiny před za-
čátkem je už obtížné ve vsi zaparkovat.
Prostranství kolem kostela je plné aut,
nechybípražskéaostravskéznačky.Kos-
tel vypadá ještě nenápadněji než verné-
řovický svatý Michael. Takový do kulata,
bez věže, jenom se sanktusníkem. Ne-
slušivá brizolitová omítka je na mnoha
místech opadaná. Tentokrát už se ne-
nechám zaskočit. Vejdeme do téměř pl-
ného kostela. Znovuměpřepadá ten po-
cit něčehomnohemvětšího, než na co to
zvenku vypadá. Není to tak správně? Ne-
měl by člověkpři vstupudo kostela tohle
cítit vždy?

Koncert je zajímavý, ale nevydržím
se soustředit na hudbu. Většinu doby zí-
rám kolem sebe. Svatá Barbora na oltáři
se usmívá, jako by měla radost z tolika
lidí v kostele, i když jen na koncertě. Nej-
spíš si říká: „Přijdou jednou, a už budou
chyceni.“ Přece už za ta léta ví, jak její
kostel na lidi působí, i přesto, že má roz-
bitý strop.

Nedělní mše ve Vernéřovicích. Mám
z ní dobrý pocit, pan farář ji slouží s ra-
dostí, která je nakažlivá. Po mši se ještě
dlouho baví s farníky i s přespolními. Je
vidět, že prací pro farnost opravdu žije.

Nanebevzetí PannyMarie. Využijeme
toho, že je tonaBroumovskudenotevře-
ných kostelů. Začínáme u svaté Anny ve
Vižňově, pak ruprechtický svatý Jakub
a pak Heřmánkovice, kostel Všech sva-
tých s pozoruhodnou freskou na stropě.
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Není to veselé. Plíseň, houba, otlučená
omítka, rozbité stropy, rozpadlé var-
hany, chybějící mobiliář, dílem rozkra-
denýadílemodvezenýdobezpečí depo-
zitářů. A přesto právě tyhle kostely jsou
nejpůsobivější. Snad je to proto, že bez
barokních ozdob lépe vynikne dispozice
a prostor kostela. A nebo snad proto, že
zdevastovaný dům Boží křičí silněji než
udržovaný, aby si lidé všimli. . .

Odpoledne nás čeká malebný koste-
lík svaté Markéty v Šonově, podle míst-
ních za posledních 25 let třicetkrát vy-
kradený. Stojí na kopci nad vesnicí, aby
od něj bylo vidět na broumovský kláš-
ter. A z kláštera je zase vidět průčelí
svatéMarkéty s nakoso postavenou dvo-
jicí věží. Tady je střechaopravenáaokna,
která jsou ještě na pár let starých sním-
cích zatlučena prkny, jsou nová. Uvnitř
jsou jen lavice a hlavní oltář. Kdyby se
někdo pokusil pojedenatřicáté, už nemá
co odnést. Chrám Boží setřásl všechno
staré a zničené a očištěný až na dřeň se
znovu nadechl.

Večer jdeme na mši svatou do nej-
staršího dřevěného kostela v Čechách.
Stojí na broumovském hřbitově a je pů-
vabný. Uvnitř malovaný. A zase ta ra-
dostná atmosféra místních bohoslužeb.
Nakonec z toho všeho zmaru a de-
vastace cítím velkou naději. Většina kos-
telů se opravuje, a i v těch nejrozpad-
lejších jsou mše svaté. Nádherný šonov-
ský kostel, který starší publikacepopisují
jako zdevastovaný a k bohoslužbám ne-
použitelný, už zase slouží svému účelu.

Středa. Dnes jsme se pustili do slé-
zání Broumovských stěn. Na hřebeni
stojí kaple Panny Marie Hvězdy Jitřní
ve tvaru hvězdy. I tuhle svatyni stavěl

mistr Kilián Ignác. Některé mapy tvrdí,
že správné patrocinium je Panna Ma-
ria Sněžná, ale kdybych si mohla vy-
brat, takHvězdaJitřní. Kdyžvystoupáme
do kopce a přejdeme po kamenném
můstku na skálu, kde kaple stojí, s pře-
kvapením zjišťujeme, že dveře nejsou
zamčené. Vejdeme dovnitř. Nějaký pán
tam připravuje svíčky a kývne na nás,
že semůžeme pomodlit, pokud chceme.
A tak chvíli setrváme v tichu a modlitbě.
Světlo Hvězdy jitřní ozařuje celou, v po-
sledním století tak těžce zkoušenou, kra-
jinu Broumovska. I ty barokní kostelíky,
které jí tak sluší.

Zvedáme se a odcházíme. Ten pán
za námi zamyká. Kolem postává něko-
lik dalších skupin turistů, kteří si uží-
vají nádherný výhled. Nikdo, zdá se, si
nevšiml, že kaple byla před chvílí ote-
vřená, nikdo nešel do kaple za námi.
Muže z kaple už nikdenevidím. Byl tu vů-
bec? Možná jen Hvězda Jitřní nám do-
přála zakončit naši pouť po broumov-
ských kostelích modlitbou v kapli.

Monika Pecková
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Školní krabička

Akce školní krabička vznikla jako
odezva na loňský „List Ježíškovi“, kde
mohly děti ze sociálně slabších rodin na-
psat, co by si přály k Vánocům. A různí
dobrodinci jim pak tyhle dárečky kou-
pili, přinesli k nám sestrám a my jsme je
pak před Vánocemi odevzdali rodičům.
Reakce na „List Ježíškovi“ byla hezká –
lidé chtěli i nadále pomáhat i celoročně.

Dobře víme, jak náročný je pro ro-
diče začátek školního roku. A tak jsme
se rozhodli vytvořit školní krabičku. Z vy-
tvořené tabulky se školními pomůckami
si děti spolu s rodičem mohly vybrat,
které pomůcky potřebují. Seznam dětí
s pomůckami byl zveřejněn na webo-
výchstránkáchbrandysko.cz.Obsahoval
přání 16 dětí. Postupně se nám seznam
rozšířil o dalších 11 dětí, které už nebyly
zveřejněny na stránkách. Prostřednic-

tvím internetových stránek se pomohlo
devíti dětem.

Pomůcky pro dalších deset dětí fi-
nancovala Farní charita Brandýs nad La-
bem – Stará Boleslav z finančních pro-
středků vybraných při Tříkrálové cha-
ritní sbírce v Brandýse n. L., Staré Bo-
leslavi, Zápech, Svémyslicích a Zelenči.
Pomůcky pro dalších 8 dětí jsme zapla-
tili z finančních darů, které nám přinesli
dobrodinci s úmyslem pro děti.

Vytvořila se společná hezká spolu-
práceměsta, farní charity a dobrých lidí.
Výsledkem této spolupráce byla veliká
radost dětí, která je pro všechny největší
odměnou. Chtěli bychom vyjádřit veliké
díky všem, kteří se do této akce jakým-
koliv způsobem zapojili. Ať to Pán všem
štědře odmění! Sestra Veronika

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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