ZPRAVODAJ
Římskokatolické farnosti Brandýs nad Labem
ČÍSLO 3

BŘEZEN 2018

Úvodní slovo P. Josefa Hurta
Měsíc březen prožíváme ve znamení
liturgické postní doby, která vybízí k zastavení a obnově před velikonočními
svátky. Někteří křesťané si udělají čas ke
ztišení na duchovních cvičeních, která
probíhají na mnoha místech. Výběr inspirací pro duchovní cvičení přináší i toto
číslo farního zpravodaje. Podobně jako
lidé jezdívají do lázní, aby jim pomohly
v jejich zdravotní situaci, i duchovní cvičení jsou velkým pozváním k pomoci
v oblasti duchovní.
Největší sportovní událost letošního

roku – olympijské hry – zvou k úvaze
o našich motivacích, odříkání a námaze.
P. Vojtěch Kohut na své facebookové zdi
velmi sympatickým způsobem přirovnal
překvapený výraz vítězné Ester Ledecké
k přání být jednou stejně překvapený, až
se ocitne v nebi.
19. března církev slaví svatého Josefa, který je patronem nejen Svaté rodiny, ale také církve a mužské zbožnosti.
Díky seriálu pražské redakce Proglasu můžeme nakouknout pod pokličku další farnosti na okraji Prahy.

1

Oznámení
Postní duchovní obnova pro
farnost

Biblický klub
Pravidelná setkání biblického klubu
se budou konat v úterý 13.3. a 27.3. od
19.15 na faře v Brandýse.

Postní duchovní obnovu pro brandýskou farnost povede v sobotu 10.3. P.
ThLic. Sebastian Piotr Kopeć OFMConv.,
nový farář z Čelákovic. Začátek v 10 hod.,
předpokládaný závěr v 15.30.

Maminec
Maminec se bude nadále scházet
každý třetí čtvrtek v měsíci, příště tedy
15. března.

Arcidiecézní setkání mládeže

Letošní arcidiecézní setkání mládeže
se bude konat v sobotu 24. března v budově Arcibiskupského gymnázia v KoMše svatá pro děti bude 11.3. od 10.30 runní ulici č. 2 na Královských Vinohrav Brandýse (navíc k pravidelné ranní mši dech. Tématem letošního setkání je verš
v 8.30).
z 1. kapitoly Lukášova evangelia: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost
u Boha“ (Lk 1,30). Akce začíná v 9.00 h.,
Lázně otce Josefa
podrobný program bude zveřejněn pozKvůli lázeňskému pobytu otce Josefa ději.
nebudou ve farnosti do 20.3. všednodenní mše s výjimkou pátečních. Na neZpovídání
dělní mše 4.3., 11.3. a 18.3. v Brandýse a
v Toušeni je zajištěn zástup. Svémyslické
Příležitost ke svátosti smíření (po námše bude v těchto nedělích sloužit P. Jan vratu Otce Josefa z lázní): od úterý do
Houkal.
pátku od 16 h. na faře, od 17 h. v kostele.

Dětská mše

Také je možné se objednat přes telefon
603235022.

Postní duchovní obnova
pro mládež

Postní setkání pro muže

Postní duchovní obnova pro mládež ve věku 15 až 25 let z vikariátů kolínského, staroboleslavského,
mladoboleslavského a kutnohorskopoděbradského proběhne v sobotu 17.
března 2018 od 9.45 do 15.15 v Kolíně.
Povede ji liberecký arciděkan P. Radek
Jurnečka.

Muže, manžele a otce zveme v sobotu 10.3. od 8.30 do 16.00 do Olomouce
na společné postní jednodenní zastavení. Setkání obohatí psychoterapeut a
hudebník Jiří Černý, který bude přednášet na téma otcovství v židovství a křesťanství.
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Farní plesání

Postní program u dominikánů
Každé úterý až do 27.3. probíhají
v kostele sv. Jiljí na Starém Městě pražském farní rekolekce na téma Sedm posledních slov Krista. Po večerní mši sv.,
která začíná v 18.30, následuje přednáška a po ní výstav Nejsvětější svátosti
s možností přistoupit ke svátosti smíření.

Letošní farní ples byl jako vždy plný
krásné hudby, báječných lidí a zábavy.
Už kolem půl desáté bylo překvapení večera v podobě nacvičeného tance sestřenic Barči a Elišky, podle kterých měli
tančit i čtyři dobrovolníci. Nebylo to
snadné, ale nakonec to všichni zvládli.
Tedy o rozptýlení bylo postaráno. Jako
Velikonoční obřady
každý rok byla velmi bohatá tombola
29.3. Zelený čtvrtek mše sv. v 18 plná krásných cen a snad skoro každý,
kdo si koupil lístky do tomboly, si alehod. v Brandýse
30.3. Velký pátek křížová cesta v 15 spoň nějaký dáreček odnesl. Velké díky
hod., pašijová hra od 17.30 hod., boho- patří všem, kdo se podíleli na přípravě
plesu, jmenovitě pak Jarmile Habartové.
služba v 18 hod.
31.3. Bílá sobota velikonoční vigilie
Tereza Lieblová
od 20 hod. v Brandýse, po mši agape
Ráda bych poděkovala všem, kdo se
před kostelem
zúčastnili letošního farního plesu. Díky
1.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
dobré muzice byl stále plný sál tanečmše sv. v 8.30 hod. v Brandýse
níků a to je pro mne tou největší odmě2.4. Velikonoční pondělí mše sv. nou. Díky všem.
v 8.30 hod. v Brandýse
Jarmila Habartová

Pořad Rádia Proglas
Na internetových stránkách Rádia
Proglas www.proglas.cz si můžete poslechnout rozhovor s Mariuszem Kuźniarem, farářem ořešským.

Liturgický kalendář
Pondělí 19. března
Slavnost sv. Josefa
Sobota 25. března
Květná neděle
Čtvrtek 29. března
Zelený čtvrtek
Pátek 30. března
Velký pátek
Sobota 31. března
Bílá sobota
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Farní karneval 2018
Dne 10. února byl na faře v Brandýse nad Labem karneval.
Jako na každém jiném karnevalu, i tady měli mít účastníci (hlavně děti) masky, a
to tentokrát biblických postav. Karneval začal ve tři, kdy už tam měli všichni být. Na
začátku bylo asi půl hodiny volného času, kdy se mohli všichni setkat, popovídat si a
ochutnat něco z přichystaných dobrůtek. Potom se všichni sešli ve velké místnosti.
Každý postupně představoval svůj kostým a ostatní hádali, jakou biblickou postavu
představuje.
Jako na každém karnevalu se zde potom tancovalo, ovšem to skoro nikdo nechtěl, takže se brzo po představování hrály hry, jako například vzít míč mezi kolena
a přejít po místnosti rychleji než ten druhý. Nebo hra se syrovou špagetou: každý ze
zúčastněné dvojice měl v puse konec špagety a museli spolu přejít místnost, aniž by
se jim špageta zlomila. Hry připravily hlavně Verča a Péťa a samozřejmě za všechno
byly sladké odměny.
Já myslím, že si to děti užily. Všechny děti, které měly masky, dostaly papírky
s číslem a na konci byla tombola, v níž každé dítě něco vyhrálo. Na závěr, kde se vzal
tu se vzal, objevil se kouzelník-Filip a předvedl úžasná kouzla. Z toho byly děti také
moc nadšené.

Sv. Josef a mužská spiritualita
Způsob úcty ke sv. Josefovi občas tečné se zamyslet nad dalšími aspekty
dokresluje dobu a její výzvy. Nejčastěji úcty k sv. Josefovi jako patronu církve i
se zdůrazňuje jeho spravedlnost, schop- ve vztahu k mužské spiritualitě.
nost naslouchat Bohu a jednat dle Boží
Rozvoj tradiční úcty ke sv. Josefovi
výzvy, skrytost, zodpovědnost. Je užije dostatečně znám. Méně známé je, že
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Pius IX. jej 8. prosince 1870 prohlásil za
patrona celé církve. Tento rozměr úcty
ke sv. Josefovi jako patronu církve připomíná a tvořivým způsobem aktualizuje
pro naši dobu papež František ve svém
inauguračním kázání 19.3.2013, které je
nazváno na stránkách vatikánského rozhlasu „Pravá moc je služba“. Papež František připomíná tradičně Josefovu pozornost vůči Bohu, otevřenost k Jeho
znamením, disponibilitě k Jeho plánu,
nikoli svému. Dosavadní pontifikát papeže Františka ukazuje, jak lze být otevřený vůči Božím znamením.
Mezi Boží znamení dnešní doby lze
zahrnout objev a rozvoj mužské spirituality, která bývá spojována se skupinami
mužů oslovenými americkým františkánem Richardem Rohrem a hnutím Modlitby otců.
Mužská spiritualita Richarda Rohra
oslovila nemalé množství českých mužů.
Pro některé muže to bylo vhodné doplnění a další rozvoj toho, co prožili na
Manželských setkáních. Důležité bylo, že
na začátku této cesty se našli stateční jedinci, kteří vyrazili na návštěvu Richarda
Rohra do USA a navázali tak kontakt a
spolupráci. Postupně došlo k několika
setkáním s Richardem Rohrem v ČR a
překládáním jeho knih, ve kterých se
dělí o své zkušenosti, např. Kniha Stát
se moudrým mužem - Úvahy o mužské spiritualitě. Na teologické fakultě
v Praze byla obhájena diplomová práce
„Inspirace dílem Richarda Rohra v pastoraci v naší zemi“, kde lze najít hodně podrobný popis rozvoje Rohrovy mužské
spirituality v ČR.

Hnutí Modlitby otců si zvolilo sv. Josefa jako patrona svého společenství a
snaží spolupracovat s Bohem na obnově otcovství skrze modlitbu. Porovnání tohoto přístupu s Richardem Rohrem může připomínat tradiční větve
spirituality s důrazem na modlitbu a činnost.
Vývoj hnutí Modlitby otců byl hodně
ovlivněn hnutím Modliteb matek, které
působí v ČR od roku 1995 se schválením
České biskupské konference. Hnutí Modlitby otců, které sdružuje duchovní i fyzické otce s cílem modlit se za svět, za
pokoj v rodinách a za to, aby muži přijali
svou pravou úlohu a ukázali, co skutečně
znamená „být otcem“.
K rozměru sv. Josefa jako ochránce
církve lze přidat z inauguračního kázání papeže Františka ještě jeden aspekt:
„Péče a ochrana vyžaduje dobrotu, je
třeba žít ji s něhou. V evangeliích se svatý
Josef jeví jako silný, odvážný a pracovitý
muž, ale z jeho duše vysvítá velká něha,
která není ctností slabocha, ba naopak,
pojí se k síle ducha a všímavosti, k soucitu a opravdové otevřenosti vůči druhému, ke schopnosti milovat. Nesmíme
se obávat dobroty, něhy!“
Do jisté míry lze vnímat sv. Josefa
jako patrona a ochránce pokoncilového
vývoje církve. Aby církev byla více lazaretem než celnicí, jak říkává papež František. Není náhodou, že zdravá a zralá
mužská spiritualita rozvíjí odpovědnost
za společnost, za církev a také za svoji rodinu a své duchovní zrání.
Josef Hurt
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Láska je nepovinná
Papežské poselství ke Světovému dni mládeže
V životě nikdy netřeba ztrácet „chuť
na setkání a společné snění“. Nedopusťte, aby „třpyt mládí skončil v přítmí
uzavřeného pokoje, jehož jediným oknem do světa je monitor počítače či
smartphonu“ – vybízí papež František
mladé lidi celého světa v poselství na
téma »Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla
milost u Boha« (Lk 1,30).
V mládí je normální se „obávat“ a
zaleknout, mít „strach, že nejsme milováni“ takoví, jací jsme, trpět „nejistotou kvůli zaměstnání“ a obavou z toho,
že „nedokážeme najít uspokojivé profesní zařazení a realizovat svoje sny“.
Ve „snaze o přizpůsobování se umělým a nedosažitelným standardům“ se
mladí lidé nezřídka pokoušejí svůj image
„upravovat jako na fotoshopu“, skrývat se za virtuální a falešné identity,
skoro jako by sami chtěli být „fake.“
Papež František vybízí mladé lidi, kteří
„touží po digitálním like“, aby pojmenovali svoje strachy, které plynou z této
tužby, a to pomocí rozlišování. Podle příkladu „nazaretské dívky Marie, kterou
Bůh vyvolil jako Matku svého Syna“ a
která je vzorem pro příští Světové dny
mládeže, vyzývá papež všechny mladé,
aby „neměli strach“ otevřít brány svého
života druhým.
„Nedovolte, aby třpyt vašeho mládí
skončil v přítmí uzavřeného pokoje, jehož jediným oknem do světa je monitor
počítače či smartphonu."
Jeden z důvodů, proč se netřeba bát
– píše papež Bergoglio v poselství – je

„fakt, že Bůh nás nazývá jménem“ a vyjevuje tak naše „povolání, plán svatosti
a dobra.“ Toto jedinečné a osobní povolání nebeského Otce vyžaduje „odvahu
vymanit se ze všeobecného nátlaku obvyklosti, aby náš život byl opravdu originální a neopakovatelný před Bohem, pro
církev a pro druhé“.
„Boží milost – konstatuje papež –
je nepřetržitá, nikoli přechodná či chvilková. Je výrazem nezištné, nepovinné
lásky“, což je dobrý důvod k útěše pro
všechny mladé všech zeměpisných šířek
i délek, neboť „blízkost a pomoc Boží
si nemusíme zasloužit předložením excelentního curricula, oplývajícího zásluhami a úspěchy.“
„Neznámo, které nám zítřek chystá,
není temná hrozba, kterou je třeba přežít
– čteme dále v papežském poselství – nýbrž příhodný čas, který nám je darován,
aby prožili jedinečnost svého povolání.“
Petrův nástupce ve svém obsáhlém
poselství, plném sympatií, povzbuzuje
mladé lidi ke smělé otevřenosti vůči
Bohu, u něhož „se nemožné stává realitou“; zdůrazňuje svoji důvěru k nim a
vybízí všechny, aby svoji energii užívali
k „vylepšení světa“, počínaje od toho, co
je nám nejblíž. „Mám přání, aby vám církev svěřila velkou odpovědnost – píše
papež František – a měla odvahu dát
vám prostor; a vy se připravujte na její
přijetí.“
Tak jako Maria, která měla „odvahu
milovat a všechno zaměřila na sebedarování, nemohou ani mladí ve svém
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životě hledat pouze výhody a schová- těm neslabším“ – vybízí Petrův nástupce
vat se za těžkosti, nýbrž mají vycházet v poselství ke Světovému dni mládeže.
ven a prokazovat lásku, a to především

Modlitba, půst a milosrdenství
tujme v odříkání svou duši, neboť není
nic lepšího, co bychom mohli Bohu nabídnout, jak dosvědčuje i Prorok, když
říká: Obětí Bohu je zkroušený duch,
zkroušeným a pokorným srdcem Bůh
nepohrdne.

Bratři, jsou tři věci, na nichž stojí víra,
spočívá zbožnost a trvá ctnost: modlitba, půst a milosrdenství. Kvůli čemu
modlitba klepe, to půst vyprošuje a milosrdenství dostává.
Nikdo ať je neodtrhuje, nemohou být
odděleny. Kdo má jen jedno z nich a
nemá zároveň i ostatní, nemá vlastně
nic. Takže ten, kdo se modlí, ať se i postí.
Kdo se postí, ať se i slitovává. A ať slyší
prosebníka, kdo sám chce být vyslyšen.
Boží sluch si otevírá, kdo vlastní sluch
nezavírá tomu, který ho prosí.
Kdo se postí, měl by vědět, co
všechno to vlastně znamená: že má mít
soucit s hladovým, když chce, aby Bůh cítil s jeho vlastním hladem. Že se sám má
slitovávat, kdo doufá ve slitování. Kdo
hledá spravedlnost, že ji sám má činit.
Kdo chce, aby mu bylo dáno, že sám má
dávat. Je špatný prosebník, kdo jinému
odpírá, oč sám pro sebe žádá.
Člověče, tvé milosrdenství by se
mělo řídit následujícím pravidlem: Jakým způsobem, nakolik a jak rychle
chceš ty sám dosáhnout milosrdenství,
tak rychle, tolik a takovým způsobem se
ty slitovávej nad druhými.
Nuže tedy, modlitba, milosrdenství a
půst ať jsou naší jedinou záštitou u Boha,
naší jedinou obhajobou i naší jedinou
modlitbou v trojí podobě.
A tak co jsme nedbalostí ztratili, získávejme zpět postem a odříkáním. Obě-

Obětuj svou duši Bohu, člověče, a nabídni mu oběť postu a odříkání; ať je to
oběť čistá, oběť svatá, oběť živá, která by
zároveň zůstala tobě i byla dána Bohu.
Kdo by toto Bohu nedal, nebude ospravedlněn, protože ten, kdo chce dát samého sebe, má vždycky co nabídnout.
Aby však tato osobní oběť byla přijata, musí být spojena s milosrdenstvím:
půst nevydá plody, není-li zavlažován
milosrdenstvím, trpí suchem, jestliže milosrdenství vysychá. Co je déšť pro půdu,
to je milosrdenství pro půst. Ten, kdo
se postí, by marně zušlechťoval srdce,
očišťoval tělo, vykořeňoval chyby, zaséval ctnosti; jestliže by nepřidal proudy
milosrdenství, nesklidí žádnou úrodu.
Člověče, když se postíš, věz, že
jestliže se postí tvé milosrdenství, trpí
újmou celé tvé pole; a co ve svém milosrdenství rozdáš, mnohonásobně se
vrátí do tvé sýpky. Hleď tedy, abys neztrácel tím, že schraňuješ, ale shromažďuj si tím, že rozdáváš. Věz, že když dáváš chudákovi, dáváš sobě. Protože co
nenecháš druhému, to nebudeš mít.
Z kázání sv. Petra Chrysologa
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Postní zamyšlení
Měj v ošklivosti všechny své hříchy
vůbec, a ještě zvláště lituj a oplakávej své
každodenní poklesky. Vzdychej a rmuť
se, že jsi ještě stále tak tělesný a světský, tak neumrtvený v nezřízených vášních a plný žádostivých hnutí. Tak málo
ostražitý před vnějšími smysly, tak často
zabředlý do nicotných představ obraznosti. Tak příliš nakloněn zevnějším věcem, tak nedbalý vnitřních. Tak povolný
k smíchu a nevázanosti, tak zatvrzelý
k pláči a lítosti. Tak pohotový k uvolnění
kázně a tělesnému pohodlí, tak liknavý
k přísnosti a horlivosti. Tak ochotný slyšet něco nového a vidět něco pěkného,
tak neochotný konat podřízené a opovržené práce. Tak chtivý mít mnoho, tak
skoupý k dávání a zarputilý v držení majetku. Tak ukvapený v řeči, tak málo ml-

čenlivý. Tak neukázněný v mravech, tak
unáhlený v jednání. Tak dychtivý jídla,
tak hluchý k Božímu slovu. Tak rychlý
k odpočinku, tak liknavý k práci. Tak
bdělý při všelijakých povídačkách, tak
ospalý při posvátném bdění. Tak uspěchaný, aby už byl konec, tak pomalý
v soustřeďování pozornosti. Tak nedbalý
při modlitbě, tak chladný při mši svaté,
tak vyprahlý při svatém přijímání. Tak
často roztržitý, tak zřídka zcela usebraný.
Tak rychle popudlivý k hněvu, tak náchylný k nelaskavosti vůči jiným. Tak
náhlý k souzení, tak přísný v kárání. Tak
veselý ve štěstí, tak skleslý v protivenství. Tak štědrý v dobrých předsevzetích
a skoupý v jejich plnění.
Tomáš Kempenský: Následování Krista

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 9.00, 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, So 9.00, Út, Pá 18.00, 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

