ZPRAVODAJ
Římskokatolické farnosti Brandýs nad Labem
ČÍSLO 12

PROSINEC 2017

Úvodní slovo P. Josefa Hurta
Přeji požehnaný advent, hodně kreativity i ztišení v době kampaní obchodníků. Konec roku církevního i občanského vybízí k ohlédnutím, jaký ten rok
byl. Čím jsme starší, tím víc jsme schopni
ohlížet se dozadu a vyhlížet s pokorou
čas, který je nám vyměřen. Bůh nás učí,
že tím nejkrásnějším očekáváním a vyhlížením je dar Božího Syna. V něm dostává vše svůj smysl a řád.
Prosincové číslo obsahuje připomínku některých událostí naší farnosti.

Při úvahách o daru pro nejbližší můžeme
rozjímat také o daru času, energie, dovedností pro naší farní komunitu. Velké
díky aktivním a obětavým farníkům a
povzbuzení pro ty, kteří mají v této oblasti rezervy a jsou třeba ostýchaví. Společné aktivity jsou také příležitostí k seznámení s ostatními farníky. Sociální
sítě mají schopnost seznamovat po internetu a mohou také nastavit zrcadlo
tomu, jak funguje naše farní sociální síť.
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Oznámení
Páteční beseda

Zpovídání

V pátek 22.12. po večerní mši sv. bude
V pátek 8.12. po mši sv. (cca od 18.45)
příležitost ke zpovědi na brandýské faře bude na brandýské faře beseda s Karlem
(P. Marek Myškovský, farář z Benátek nad Herrmannem o Izraeli a Egyptě s promíJizerou).
táním fotografií.

Roráty

Farní ples

Tradiční brandýské rorátní mše sv.
Srdečně zveme všechny příznivce
proběhnou v sobotu 9., 16. a 23. prosince společenského tance na farní ples, který
od 7:00. Po mši následuje společná sní- se uskuteční v pátek 9.2. od 20 hodin
daně na faře.
v Hlavenci. Prodej vstupenek bude zahájen v lednu, ale už nyní si je můžete zaBiblický klub
mluvit na telefonu 775 276 586. Za pořaProsincové setkání biblického klubu datele Jarmila Habartová.
se bude konat v úterý 12.12. od 19.15 na
faře v Brandýse.
Mše svaté v době vánoční

Bohoslužba pro rodiny s dětmi Neděle 24.12. – Štědrý den
Mše svatá přívětivá pro děti bude tra- Brandýs: Adventní mše sv. v 10 hod., oddičně druhou neděli v měsíci, tj. 10.12. polední mše sv. v 16 hod. Toušeň: Večerní mše sv. od 21 hod. Zápy: 22 hod.
v 8.30 v Brandýse.
bohoslužba slova. Svémyslice: 24 hod.
půlnoční mše sv.
Koncert ve Svémyslicích
Pondělí 25.12. – Narození Páně
Brandýs: Mše sv. v 10 hod. Svémyslice:
Bohoslužba slova ve 14.30 hod.

Srdečně zveme na adventní koncert
svémyslických Kůrovců a souboru Nota
verde v neděli 17.12. od 18 h. v kostele sv.
Prokopa ve Svémyslicích.

Úterý 26.12. – sv. Štěpána
Brandýs: Mše sv. v 10 hod.

Vánoční koncert v Kozlech

Neděle 31.12. – Sv. rodiny
Brandýs: Mše sv. v 8.30 hod. Toušeň:
Mše sv. v 10.30 hod. Svémyslice: Mše sv.
ve 14.30 hod.

Srdečně Vás zveme na vánoční koncert dne 27.12.2017 od 18 hodin v kostele
Všech svatých v Kozlech. Těšit se můžete na Chrámový sbor u sv. Bartoloměje
v Kyjích pod vedením sbormistryně paní
Renaty Polákové. Těšíme se na společně
prožitý večer. Vstupné je dobrovolné.

Pondělí 1.1. – Slavnost Matky Boží
Panny Marie
Brandýs: Mše sv. v 10 hod.

2

Liturgický kalendář

Prosím tě, požehnej také mně
i všem lidem, kteří mi leží na srdci.
Vztáhni svou žehnající pravici nad
všechny lidi.
Požehnej dílo mých rukou,
aby se má práce stala požehnáním pro
druhé.

Neděle 3. prosince
1. neděle adventní
Středa 6. prosince
Památka sv. Mikuláše
Čtvrtek 7. prosince
Památka Sv. Ambrože
Pátek 8. prosince
Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Neděle 10. prosince
2. neděle adventní
Středa 13. prosince
Památka Sv. Lucie
Čtvrtek 14. prosince
Památka Sv. Jana od Kříže
Neděle 17. prosince
3. neděle adventní
Neděle 24. prosince
4. neděle adventní
Pondělí 25. prosince
Slavnost Narození Páně
Úterý 26. prosince
Svátek sv. Štěpána
Středa 27. prosince
Svátek sv. Jana Evangelisty
Čtvrtek 28. prosince
Svátek svatých Mláďátek Betlémských
Neděle 31. prosince
Svátek Svaté rodiny

Požehnej všechny lidi, kteří se necítí
milováni.
Pošli jim své požehnání v podobě lásky.
Sešli své požehnání v podobě naděje
všem zoufajícím a zoufalým,
sešli své požehnání jako nový život
ustrnulým,
jako světlo těm, v jejichž srdcích se
zatemnělo.
Požehnej těm, kteří jsou nemocní a trpí
sebou samými,
aby dokázali načerpat novou naději.
Požehnej umírajícím tak, aby svým
umíráním požehnali tomu, co pomíjí,
a tak se stali sami požehnáním pro
všechny,
kteří ještě zatím žijí v časné skutečnosti.
Požehnej nám všem,
abychom se stávali požehnáním jedni
druhým.
Naplňuj svým požehnáním celý svět,
abychom i my dokázali vnímat tvůj svět
jako jedno velké požehnání.
Naplňuj svým požehnáním všechny mé
blízké.
Dej, ať dnes všude vnímáme tvé
požehnání:
v tichu, v modlitbě, v setkáních,
v rozhovorech, při práci a vůbec ve
všem, co prožíváme.
Požehnej nám a všem našim blízkým
dobrotivý a milosrdný Bůh, Otec i Syn i
Duch svatý.

Modlitba požehnání
Milosrdný a dobrý Bože,
ty jsi pramenem veškerého požehnání.
Prosím tě, požehnej tento adventní
věnec a celou adventní dobu,
ať se znovu zacelí a zahojí vše,
co se během uplynulého roku
pokazilo. . .
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Tři adventní světci v Lázních Toušeni
Již od jara vídáme v Lázních Toušeni nedaleko kapličky svatého Floriana za ozdobnou mříží v ulici Za Školou
u čísla 10 tři nepřehlédnutelné dřevěné
plastiky v životních velikostech. Trojici
soch (zleva) svaté Barbory, svatého Ambrože a svaté Kateřiny a kuželkovitý stolek s knihou a brkem vytvořil z modřínového dřeva motorovou pilou Jaroslav
Pěcháček z Hanušovic v ateliéru ABAKUK
– řezbářství. Všichni tři světci se scházejí
v kalendáři právě nyní, v době kdy končí
církevní rok a začíná Advent: svatá Kateřina (vpravo) 25. listopadu, svatá Barbora (vlevo) 4. prosince a svatý Ambrož
(uprostřed) 7. prosince.
Jakub Jeníček,
student Arcibiskupského gymnázia
foto: Karel Herrmann

a setnout. Po stětí z Kateřinina těla vyprýštilo mléko místo krve a andělé její
tělo vynesli na Sinaj, kde jí byl postaven
chrám. Svatá Kateřina je patronkou panen, učenců, žáků a mj. i kolářů. Nejčastěji bývá zobrazována s kolem, knihou a
palmovou ratolestí.

Svatá Barbora

Narodila se na přelomu 3. a 4. století po Kristu v Nikomédii v Malé Asii do
rodiny bohatého kupce. Matka jí záhy
zemřela a otec ji vychovával v ryze pohanském stylu. Aby dívku ochránil před
vlivy křesťanství, nechal ji uvěznit ve
věži. Avšak jeden ze sloužících, který se
o Barboru staral, byl křesťan, a Barbora
od něj přejala křesťanství. Z věže si dopisovala s křesťanským učencem Origenem, který za ní poslal kněze, od něhož
Svatá Kateřina
pak přijala křest. Nic netušící otec Dioskuros chtěl Barboru provdat, Barbora
Narodila se roku 288 po Kristu v Alevšak odmítla a před otcovým hněvem
xandrii do vznešené rodiny a už od dětutekla. Na útěku se ukryla v jeskyni, ale
ství prý oplývala moudrostí a krásou. Na
její úkryt objevil pastevec a okamžitě to
křesťanství ji obrátil poustevník, s nímž
oznámil Barbořinu otci. Otec ji dal zase potkala na lovu. Tou dobou však
jmout a spoutat, nechal ji mučit a navládl císař Maxentius, který nařídil, aby
konec jí sám sťal hlavu. V tu chvíli byl
lidé křesťanského vyznání byli popravšak sám usmrcen bleskem. Svatá Barveni. Kateřina císaři vytýkala nespravebora je patronkou horníků, dělostřelců,
dlnost a obhajovala křesťanství. Císař
pyrotechniků a mj. i dětí. Bývá zobrazopřivolal učence, aby Kateřinu usvědčili
vána s věží, mečem, křížem či kalichem
z hlásání nepravd. Avšak Kateřina obrás hostií.
tila na křesťanství i císařovy učence. Císař proto nechal Kateřinu zbičovat a zaSvatý Ambrož
vřít do žaláře. Po dvanácti dnech věznění
Narodil se asi roku 340 po Kristu
měla Kateřina být popravena, ale Bůh
vyslyšel její prosby a mučidlo (kolo) zni- v Trevíru a po otci byl jmenován správčil. Císař tedy nechal Kateřinu zmrzačit cem provincií v Itálii. Když v roce 374 do-
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šlo ke sporu o jmenování nového biskupa v Miláně, byl vybrán a vysvěcen
Ambrož, ačkoli tehdy ještě nebyl pokřtěn. Role biskupa se ujal se zápalem a
položil základy pro mnohé církevní zásady, které byly přijaty i o staletí později
(mimo jiné mnišský asketismus a důraz
na proměnu chleba a vína při eucharistii). Asi nejvíce se proslavil prosazováním
vztahu církve a světské moci. Podle něj
by církev měla ovlivňovat světskou po-

litiku, ale politika by neměla ovlivňovat
záležitosti církve. Řada jeho výkladů se
dochovala v písemné podobě. Svatý Ambrož také učil a později pokřtil svatého
Augustina, jednoho z nejvýznamnějších
křesťanských myslitelů. Svatý Ambrož
zemřel 4. dubna 397 v Miláně. Nejčastěji
bývá zobrazován s úlem, neboť mu prý
v dětství na obličej usedl včelí roj a krmil
chlapce medem. Svatý Ambrož je proto
patronem včelařů.
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Návštěva kardinála Duky v Mratíně
Přivítání chlebem a solí, úsměvy,
přátelská nálada, krásné slavnostní
kroje mratínských Baráčníků a převzetí
pamětního listu. To mohl zažít každý,
kdo se rozhodl zúčastnit se oslavy spojené s významnou událostí naší obce
v neděli dne 10. září 2017.
Tři sta let stará a přesto se skvěla novotou. Upravená, čistá, květinami vyzdobená, sice skromná, ale přesto krásná.
Tak vypadala kaple sv. Michaela Archanděla ve svůj slavný den. Dlouho pečlivě
připravovaná a neopakovatelná událost
se stala skutečností.
Přijel ten, na kterého jsme se rozechvěle těšili a který svou účastí korunoval naše významné výročí – Jeho Eminence Dominik kardinál Duka, OP. Slavnostní náladu pak ještě umocnil svými
písněmi Pražský katedrální sbor, který
pana kardinála doprovázel.
Mši svatou celebroval pan kardinál a
účastnil se jí náš farář Josef Hurt i předchozí farář Jan Houkal, jenž nyní působí
v Římskokatolické farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech.
Zájem občanů odpovídal významu
krásného výročí, první účastníci zaujali

svá místa již hodinu před začátkem akce.
Hned po přivítání zazněla z úst pana kardinála pochvala na stav kaple, v jakém se
nachází. Šířil kolem sebe krásnou atmosféru, hovořil nesmírně laskavě, lidsky a
skromně. Na důkaz díků zazněl na závěr
spontánní potlesk zúčastněných.
Po ukončení části oslavy v kapli
se pod velením Baráčníků řadil průvod
v Tyršově ulici a vydal se do zámecké zahrady, kde po krátkém proslovu starosty
p. Ing. Jiřího Falka požehnal pan kardinál praporu obce. Pražský katedrální
sbor zazpíval českou státní hymnu a po
té již zavítal pan kardinál Duka neformálně mezi občany. Neúnavně podepisoval pamětní listy i památníky, každý si
s ním chtěl potřást rukou, pro každého
měl úsměv a vlídné slovo.
Co napsat závěrem? Díky všem,
hlavně panu starostovi, kteří se zasloužili
o to, že jsme mohli prožít tak krásné odpoledne a uchovat si nezapomenutelné
zážitky. Fotografie, podepsané pamětní
listy a podpis pana kardinála v pamětní
knize obce nám budou tento výjimečný
den navždy připomínat.
J. Jiráková, kronikářka
Mratínoviny
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Hudba je dar
Hudba je dar, který člověku umožňuje vyjádřit nejhlubší touhy jeho
nitra.Proto je hudba po celá tisíciletí neodmyslitelnou součástí bohoslužby,
která chválí a oslavuje Boha.
Martin David, pomocný biskup ostravsko-opavský
chovní P. Vladislav Brokeš, jehož farní
obec celou akci organizovala, pronesl, že
takováto hudba, když bude provozována
v našich chrámech, pomůže k duchovnímu růstu všech posluchačů.

Tato slova víceméně vystihují obsah
festivalu duchovní hudby sv. Cecilie, jehož se Chrámový sbor Václav spolu se
třemi dalšími chrámovými sbory zúčastnil 14.10.2017 v Ústí nad Orlicí. Akce jsme
se účastnili díky aktivitě naší sbormistryně Marie Nohynkové za varhanního
doprovodu Ondřeje Valenty.
V době, kdy vrcholilo tereziánské
babí léto, jsme svým zpěvem naplnili
prostor chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí nejen při přehlídce
sborů, ale i při slavnostní mši, která byla
jakýmsi vrcholem i závěrem celé akce.
Zpěv sborů byl prokládán mistrovskou
hrou na královský nástroj – varhany. Interpreti, věkem velice mladí, předvedli
takové výkony, za které by se nemuseli stydět profesionální hráči. Byly to
úžasné výkony jak zpěváků, tak varhaníků, které si vysloužily obrovský potlesk obecenstva. Však také místní du-

Abychom doslova vyplnili to, co bylo
řečeno, v neděli jsme zpívali při mši
v kostele sv. Jakuba v České Třebové.
Ve zcela zaplněném kostele, podotýkám, hlavně mladými rodinami s dětmi,
jsme opět zakusili onu radost ze zpěvu,
z hudby, z pocitu sounáležitosti se všemi
zde zúčastněnými.
Jak v Ústí nad Orlicí, tak v České Třebové poděkováním za naše výkony bylo
nesmírně pečlivě připravené bohaté občerstvení. I díky překrásnému počasí to
byl opravdu moc pěkně prožitý víkend
pro všechny členy sboru Václav a zároveň zdroj inspirace do další práce sboru.
Růžena Stránská
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Adventní zamyšlení
Jako každoročně, i letos se nám zdá,
že obchodníci začali slavit Vánoce ještě
o pár dní dřív než loni a že možná
napřesrok uvidíme v obchodech stromečky už v září. Jako každoročně na
nás odevšad vykukují neuvěřitelné „vánoční“ dekorace, fousáči v červených čepičkách, svítící sobi a jiné bizarnosti.
A jako každoročně si stěžujeme, kam že
se to posunula oslava Vánoc. Má vůbec
smysl se snažit tomu náporu čelit?
Nedávno jsem si vzpomněla na dobu
našeho pobývání ve Spojených státech.
Advent se tam moc nedodržuje. Nejenom v obchodech, ale i doma lidé běžně
zdobí stromečky už počátkem prosince
a Vánoce jako by nastaly už po Dni díkůvzdání. Snad je to proto, že velká část
křesťanů v Americe má spíše protestantské kořeny a mnohé protestantské
církve Vánoce v historii moc neslavily a
advent u nich nezdomácněl.

Kdysi v době adventní byl náš katolický pěvecký sbor požádán, abychom
zazpívali na koncertě v presbyteriánském kostele. Měli tam už stromečky,
jesličky, no jako o Vánocích. Jejich pastor nás tehdy uvítal a řekl, že na katolících nejvíce obdivuje jejich trpělivost.
To, že dokážou dodržovat advent, že se
dokážou čtyři týdny připravovat na Vánoce v tichu a soustředění a ještě neslavit.
Tak třeba zase zkusme udivovat
všechny kolem tím, že ještě neslavíme.
Zkusme se ztišit, věnovat víc času duchovní četbě, modlitbě, jít ve všední den
na mši svatou, udělat někomu radost,
navštívit někoho, kdo je sám. Zkusme
nezaplnit své nitro novými zážitky, nákupy a zábavami, ale nechat prostor pro
příchod Mesiáše. Možná tím přivedeme
k zamyšlení i nevěřící kolem nás.
Monika Pecková

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

Út, St 18.00, Čt 8.30, Pá 18.00, Ne 8.30
Ne 10.30
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, 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, 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

