
ZPRAVODAJ

Římskokatolické farnosti Brandýs nad Labem

ČÍSLO 4 DUBEN 2018

Úvodní slovo P. Josefa Hurta

Na Květnou neděli vrcholilo setkání
papeže Františka s mladými lidmi, které
papež pozval do Vatikánu, aby jim na-
slouchal a spolu připravovali podklady
pro synodu omládeži. Věřím, že tyto roz-
hovory mohou přinést mnoho zajíma-
vého i námvČR. Nawebových stránkách
www.areopag.cz, o které se starám, je na

toto téma několik příspěvků.
Dubnové číslo přináší rozhovor

s Pavlem Jirešem, který přijal službu
lektora a přiblížil se takto k jáhenskému
svěcení.

Slovona rozloučenoupřibližuje život
pana Jiřího Vlčka, se kterým jsme se roz-
loučili 21. března.
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Oznámení

Biblický klub

Pravidelná setkání biblického klubu
se budou konat v úterý 10.4. a 24.4. od
19.15 na faře v Brandýse.

Dětskámše

Mše svatá pro děti bude 8.4. od 10.30
v Brandýse (navíc k pravidelné ranní mši
v 8.30).

Maminec

Maminec se opět sejde třetí čtvrtek
v měsíci, t.j. 19. dubna.

Páteční beseda

Zveme všechny farníky v pátek 14.4.
od 18.45 na besedu s jezuitou Františ-
kem Hylmarem o jezuitech, uprchlicích,
islámu aj.

Liturgický kalendář
Neděle 1. dubna
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Neděle 8. dubna
Druhá neděle velikonoční – Božího milo-
srdenství
Pondělí 9. dubna
Slavnost Zvěstování Páně
Sobota 21. dubna
Památka sv. Anselma z Canterbury
Pondělí 23. dubna
Svátek sv. Vojtěcha
Úterý 24. dubna
Památka sv. Jiří
Středa 25. dubna
Svátek sv. Marka

Rozhovor s Pavlem Jirešem

K náročné práci učitele, chovatele,
včelaře a kostelníka ve Svémyslicích ses
nedávno pustil do přípravy na jáhenství.
Proč?

Rád bych vzletně odpověděl, že to
byl dotek Boha, Jeho hlas a volání, které
nelze odmítnout. Ano, vskutku to tak
bylo, i když nikoliv takto honosně. Bůh

obvykle nesestupuje ve hřmění a za vel-
kého burácení, ale jako tichý hlas či vá-
nek, který pohladí tvář a spíše nená-
padně vzbuzuje dojem, že Tě oslovuje
samotný Stvořitel. A takto to zřejmě bylo
i se mnou. Ten jemný vánek se stal ne-
odbytnýmpocitem,hlasemvmémnitru,
který mě neustále ujišťuje: „To je Tvá
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cesta. Chci Tě na ní.“
Měl bych současnědodat, že druhým

faktorem, který mé přání stát se jáhnem
ovlivňuje, je touha pomáhat církvi, li-
dem, společenství. Trápil a trápí mě od
samého počátku pohled na lidi v církvi,
kteří své hřivny zakopali a nerozmnožují
je. Jak velká škoda to je! A chci-li toto
změnit, tak musím být sám změnou, po
níž toužím–nejlépe je to podleměobsa-
ženo v jáhenství, ve službě pro lidi.

Co vlastně obnáší ustanovení lekto-
rem, které jsi nedávno v katedrále sv. Víta
na Pražském hradě podstoupil?

Se souhlasem církve jsem se ofici-
álně stal člověkem, který může – a měl
by – číst a vykládat Boží slovo. A to nejen
při mších svatých, ale i při setkání bib-
lického klubu, v hodináchnáboženství či
při shromáždění členů farnosti. Uvažo-
val jsem nad tím a dospěl jsem k vtip-
nému závěru: stal jsem se vlastněOvčáč-
kem, tedy jedním zmnoha, Boha.

Souvisí příprava i s Tvým studiem na
Katolické teologické fakultě UK v Praze?

Tušil jsem, že studium na KTF není
od samého počátku pouhým nástrojem
k dosažením jáhenského svěcení, ačko-
liv je jeho nutnou podmínkou. Nechtěl
jsem a nechci se spokojit se znalostmi
Boha, které mám – chci je rozšiřovat, jak
jen to bude možné, a pro mé omezené
kapacity únosné.

Jaké jsou Tvé nejoblíbenější před-
měty na KTF?

Snad téměř všechny, i když záleží
vždy na přístupu učitelů. Obecně vzato
mě velmi zajímají pastorační předměty a
miloval jsem spirituální teologii.

Příští rok bys měl ukončit bakalářské
studium. Pracuješ již nyní na bakalářské
práci? Pokud ano, čemu se v ní věnuješ?

Dá-li Bůh, tak skončím již tento rok.
Práci již píši, ale jelikož jsem spíše člo-
věkem činu, takmně psaní delšího textu
dělá obrovské potíže. Nedokážu pose-
dět, věnovat tomudelší čas. Ale spomocí
Boží a mého vedoucího věřím, že se mi
ji podaří dopsat a úspěšně obhájit. Vě-
nuji se vztahům Svatého stolce a fašis-
tické Itálie v meziválečném období z po-
hledu československé diplomacie. Mys-
lím si, že období 20. let 20. století defino-
valo vztahy církve a státu na velmi dlou-
hou dobu a poměrně negativně je ovliv-
nilo.

Jak se vyrovnáváš se stresem, které
Tvá náročná práce bezpochyby přináší?

Řekl bych rád, že v tichumodlitby na
odlehlém místě, ale lhal bych. Nejlépe
se odreaguji fyzickým vyčerpáním, tedy
sportem. Chodím běhat a na dlouhé vy-
cházky se psem. Také práce s dětmi, ač
se zdá náročná, je zvláštním způsobem
romantická a naplňující. Tak snad takto.

Jaké je vlastně bydlení na faře? Ro-
mantické?

Ó ano. Do jisté míry. Stará budova
stále vyžaduje náročnou údržbu. Navíc
jsem dost blázen do zvířat, a tak roman-
tika pokračuje vkročením do zahrady
fary, tedy do doby než člověk vstoupí
do produktu trávicí soustavy jednoho
z mnoha obyvatel. :-) Ale musím přiznat
jedno – poprvé ve svém životě se cítím
být doma. Nikdy jsem nepociťoval do-
mov, a to ani jako malé dítě, takže teď
jsem ve staré budově konečně šťastný.
A co víc, je to hodně promodlené místo,
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a Bůh to tady miluje.

V čem spatřuješ největší rozdíly ve
Tvém působení na základní a mateřské
škole, kde jsi dříve působil?

Mateřská škola je úžasné místo po-
kory. Z ředitele nadnárodní firmy, který
několikrát ročně cestoval do Cannes
nebo do Los Angeles, jsem stál najednou
nadmalýmklučinou apomáhalmu s hy-
gienou na záchodě. Cožpak jsem mohl
dostat lepší práci? Samozřejmě že ne!
A děkuji Bohu, že mě umožnil pomáhat
v mateřské školce. Základní škola je ná-
ročnější, děti starší a kolegů hodně. Ro-
diče jsou rovněž povinnou výbavou uči-
telství na základní škole a je tedy nutné
být v kontaktu s nimi velkým diploma-
tem. Asi to bude znít šíleně, ale poprvé
jsem ve své práci šťastný, učím svůj mi-

lovaný jazyk, angličtinu, a pomáhámdě-
tem.

Jaké předměty vyučuješ nejraději?
Myslím, že jsem odpověděl již v pře-

dešlé otázce. Je to samozřejmě anglický
jazyk. Z něho nejvíce miluji gramatiku
a konverzaci. Nejsem rodilý mluvčí, ale
snažím se stále vzdělávat a zlepšovat ve
znalostech jazyka. Doufám, že se toto
úsilí projevuje i v mých hodinách.

Mášnějaký oblíbený citát, který Tě vy-
stihuje?

SnadcitátpřipisovanýsvatémuFran-
tiškovi: „Ani temnota celého světa nedo-
káže uhasit světlo jedné malé svíčky.“

Děkuji Ti za rozhovor.
Marek Šmíd

Světový denmládeže v pražské arcidiecézi

Již 33. světový den mládeže připadl
letos na Květnou neděli, na 25. března.
Pražská arcidiecéze ho oslavila už v so-
botu 24.3. setkáním mládeže v pro-
storách Arcibiskupského gymnázia na
náměstí Míru. Letošní téma zní „Ne-
boj se, Maria, neboť jsi nalezla milost
u Boha“ (Lk 1,30) a motto: „Nalezeno
u Boha“.

Na rozdíl od loňského setkání, kdy
si v rámci programu mohl každý vybrat
přednášku či workshop, na který půjde,
letos byl jeden program společný pro
všechny. Začal v 9 hodin modlitbou ve-
denou otcem Vojtěchem Smolkou, ře-
ditelem ADCM Praha, ve zkrášlené ágé-
čácké aule vylepšené o přistavěné pó-
dium. Následovala talk show s novým

pomocnýmbiskupem ZdeňkemWasser-
bauerem, při které mumoderátoři kladli
různé zásadní kontroverzní otázky typu
„K párku si dáte kečup nebo hořčici?“
a následně i otázky zasílané publikem.

Program potom pokračoval třemi
krátkými povídáními. První začalo zábě-
rem vítězného slalomu na lyžích Ester
Ledecké z letošních olympijských her.
Na toto video navázal pater Michael Sla-
vík s promluvou o tom, jak je dobré sku-
tečně vsadit vše na Boha. Dalším mluv-
čím byla slečna Veronika, která měla
krátké povídání na téma zázraky, a po
ní mluvil student semináře Tomáš Sixta
na téma objevování hloubky, které bylo
cíleno na ty, kteří si myslí, že už ve víře
nikam dál postoupit nemohou. Po celý
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tentodopoledníprogramseděl v hledišti
mezi mládeží na stejně tvrdé a oranžové
židli jako všichni ostatní kardinál Domi-
nik Duka, který v 11:30 celebroval mši
svatou v kostele sv. Ludmily plném mlá-
deže, kněží, řeholníků, řeholnic, boho-
slovců a studentů semináře. Následně
byla v kostele vystavena Nejsvětější Svá-
tost, kterou mohli ti, kdo nebyli zrovna
na obědě, adorovat.

Po smaženém sýru s hranolky (cel-
kem postní, spíše béčkové kvality) v ka-
várně U sv. Ludmily pokračoval program
modlitbou chval vedenou kapelou Ado-
nai (7. 4. budemít koncert v Praze v Café
v lese), kdy mohl každý chválit Boha,
jak je mu to nejvíc milé: potichu, zpě-
vem nebo někteří i tancem, proloženou
modlitbou a krátkou promluvou kap-
lana AG, dominikána P. Hyacinta Ull-
mana, na téma povolání. A celý program

končila�erparty, čilimalýmpohoštěním
napingpongových stolechpřed tělocvič-
nou.

Po celý den byla také v přízemí
v učebně primy B otevřená Božská ča-
jovna, kde byly v menu kromě čajů a káv
také palačinky a zmrzlinové poháry.

Zkrátka setkání bylo, myslím, velmi
podařené a podpořilo naše nedočkavé
radostné čekání na přicházející Veliko-
noce. Cecilka Linková

Celoživotní skaut Jiří Vlček, můj strýc

Narodil se 29. března 1924 v Bran-
dýse v č.p. 99 na dnešním Masarykově
náměstí. Vychodil čtyři třídy gymnázia,
kdebyl spolužákemspisovateleEduarda
Petišky, poté absolvoval obchodní školu
a drogistickou školu v Praze.

Drogerie

V roce 1940 nastoupil jako učedník
do drogerie ke svému strýci Eduardu Ko-
zákovi v čp. 33. Firmu „Kozákova droge-
rie“ řídil od roku 1943 do listopadu 1949,
kdy ji byl nucen odevzdat státnímu pod-
niku Chemodroga. Až do roku 1958 však
zůstal jejím vedoucím.

Když mu Eduard Kozák v roce 1943
drogerii svěřil, postupně rozšířil sorti-
ment a založil výrobu kosmetiky podle
starých receptů a vlastních experi-
mentů. Fungoval zde také velkoobchod
s barvami, potřebami pro řemeslníky a
dalším sortimentem.
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Za okupace

Po zrušení Skauta v roce 1939 založil
v Brandýse spolu s dalšími skauty Ves-
lařský víkendový klub (VVK). Asi v roce
1942 byli brandýským starostou Šte-
chem varováni, že se o VVK začíná zají-
mat gestapo. Proto klub rozpustili a za-
ložili Český veslařský klub (ČVK) Brandýs
nad Labem. To vše proto, aby tehdejší
mládež měla během války nějakou akti-
vitu místo Skauta.

V době německé okupace byl činný
v ilegálnímhnutí Skaut a vodbojové sku-
pině „Černý lev“. S kamarády shromaž-
ďovali peníze a potraviny a strýc nebo
Dluhoš Svoboda je vozili do Prahy rodi-
nám zatčených. S Františkem Burdou a
Františkem Navrátilem několikrát vozili
na čtyřce do Čelákovic krátké zbraně a
munici. Vše bylo schované ve špičce lodi.

Po válce

Po únorovém převratu obnovila sku-
pina „Černý lev“ svou činnost. Dělali to
samé, co za okupace – shromažďovali
prostředky pro rodiny zatčených a vozili
je do Prahy.

V roce 1952 se oženil. Jeho bohužel
bezdětné manželství trvalo 61 let, až do
smrti jeho ženy v roce 2013.

V roce 1958 byl jako tzv. „třídní nepří-
tel“ odsouzen k trestu odnětí svobody
na 5 let v rámci uměle vytvořené skupiny
lidí, které ani neznal. Ti lidé byli odsou-
zeni za hospodářský delikt a strýc k nim
byl přidán, i když s tím neměl nic společ-
ného.

V kriminále se vyučil tesařině a pra-
coval i jako účetní na stavbě zimního sta-
dionu v Praze-Holešovicích, který stavěli

vězni. Celý zbytek rodinyv tédobědržela
jehomanželka.

Po odpykání poloviny trestu byl pro-
puštěn a díky pomoci kamaráda Anto-
nína Šorela našel zaměstnání v praž-
ském družstvu Styl jako garážmistr a ři-
dič. Později se stal parťákem pracovní
skupiny, která pokládala podlahové kry-
tiny. V roce 1968 odešel spolu s Kar-
lem Tomáškem do brandýského JZD,
kde zařizoval přidruženou výrobu. Od-
tud přešel, opět s Karlem Tomáškem,
do Agrostavu Praha, kde zůstal až do
roku 1989. Po revoluci byl u vzniku firmy
Gostas, ve které vedl účetnictví až do
roku 1992, kdy odešel do starobního dů-
chodu.

Skautem na celý život

Skauting spoluzakládal v Brandýse
celkem třikrát. Nejdříve v roce 1945, pak
v únoru 1968 apotřetí v prosinci 1989. Po
celý život skautské hnutí aktivně podpo-
roval, ale především podle skautských
zásad žil.

Ocenění

V roce 1946my byla udělenamedaile
Junácký kříž „Za vlast 1939–1945“ bron-
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zového stupně za ilegální činnost v Ju-
náku.

V roce 2017 byl jmenován čestným
členem klubu veslování Kondor za dlou-
hodobý přínos brandýskému veslování.

V témže roce získal i Svatováclav-
skou plaketu. Udělilo mu ji město Bran-
dýs nad Labem-Stará Boleslav za aktivní
účast v protifašistickém hnutí, působení
v ilegálním skautském odboji, za podíl
na založení veslařského klubu a v ne-
poslední řadě za pomoc rodinám zatče-
ných, které byly po roce 1948 v těžké si-
tuaci.

Vzpomínky na Jiřího Vlčka

V mládí mne strýc učil jezdit na kole,
za Šorelovými na zamrzlém Labi bruslit
a naučil mne i různé další praktické do-
vednosti. Nějak si nepamatuji, že by na
mne někdy neměl čas.

Na chalupě tety a strejdy v Podkrko-
noší jsmechodili do lesa, opékali naohni
buřty, starali se o stavení. Jednou jsme
se strejdou sami imalovali, ale na vlastní
akci jsem dostal volno. Když si pustím
zvukové nahrávky z té doby, mluví na
mne Mikuláš strejdovým hlasem.

V sedmdesátých letech jsme se s ro-
diči přestěhovali do Mělníka, kde jsem
prožil převážnou část dosavadního ži-
vota. Se strejdou jsme se potkávali dál,
vždy pro mne byla důležitá jeho přítom-
nost a jeho názor.

Několik posledních let mi osud do-
přál strávit opět v jeho blízkosti, měli
jsme byty na jednom patře. Mělník mám
rád, mám tam pořád hodně kamarádů a
vzpomínek, ale vrátil jsem se především
proto, aby tady strejda po smrti tety ne-

byl sám. A chtěl jsem si taky užít jehopří-
tomnosti.

On sám bydlel po celý život v Bran-
dýse, s výjimkou patnácti let strávených
v Toušeni. Na tu dobu s tetou rádi vzpo-
mínali a po návratu do Brandýsa si tam
pořídili chatu. Teta s návratem váhala,
protože nemohla zapomenout na nepří-
jemnézážitky zdobstrýcovavěznění, ale
strýcbylbrandýskýpatriotanávrat sina-
konec prosadil.

Nikdy jsem nepřestal obdivovat jeho
přístup k životu. Ani v pokročilém věku
jsem jej nikdy neslyšel si stěžovat, že to
za jehomládí bylo lepší. Podlemého ná-
zoru byl vyrovnaný se svýmdosavadním
životem a orientovaný do budoucnosti.
Stěžoval si jen na politiky, kteří relativi-
zují poměry před rokem 1989, a v po-
slední době na nástup jistých forem ex-
tremismu.

V posledních letech měl problémy
s nohama. Když semu blížil termín kont-
rolyu lékaře, obvyklevnemocniciNaBu-
lovce nebo ve VFN na Karlově náměstí,
tak nám to jenom oznámil a sám si tam
dojel autem.

V pátek se obvykle scházel s několika
přáteli na oběd v restauraci Kohoutek.
Vždy se těšil na dobrou kuchyni a popo-
vídání. Do poslední chvíle chodil také na
setkání důchodců do Sokola a ke skau-
tům.

Když jsem k němu přišel, tak si buď
četl, nebo měl puštěnou televizi. Vždy
měl radost, já si musel sednout do
druhého křesla a hodinu jsme klábo-
sili o všem možném. Při odchodu mi
snad nikdy nezapomněl poděkovat za
návštěvu.

Často jsem ho zval k nám na kávu,
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ale to odmítal, nechtěl nás prý rušit po
návratu ze zaměstnání. Chodil k nám ale
každounedělinaoběd.Tosinejprvesedl
v kuchyni a smanželkoupři vaření probí-
rali novinky z okolí.

Rád a hodně četl. Běžnou knihu pře-
četl za tři dny. Podezřívali jsme ho, že
v nich jenom listuje, ale znal jejich ob-
sah. . . Když přečetl naši knihovnu, půj-
čovala mu manželka knihy v městské
knihovně.

Když mohl (tj. když šel někdo z ro-
diny s ním), chodil rád na místní kon-
certy nebo do divadla. Nejčastěji s ním
chodila manželka, říkal jí „synovkyně“.
Vždy nás ale lákal všechny a vždy musel
sám zajistit lístky.

Nikdy nechtěl zůstat někomudlužný.
Štědrý den trávil samozřejmě u nás – ale
kapry vždy zajišťoval on, což je tradicepo
jeho strejdovi.

Asi před dvěma lety přišel o psa a
nechtěl si už pořizovat nového, protože
ten by ho přežil. Až po našem naléhání
a slibu, že se o psa postaráme, si ho poří-
dil. A tak byl opět viděn, jak se štěkajícím
psemobchází ránonáměstí a odpoledne
chodí „leštit lavičky“ do Panské.

Ze Svatováclavské plakety měl ra-
dost, ale zároveň mi říkal, že „nerad vy-
čnívá“. Pro členy naší rodiny i s množ-
stvím svých lidských chyb však vždycky
tak nějak vyčníval.

Když v nemocnici chválili jeho pří-
stup k léčbě, říkali jsme vždy: „Vždyť je to
celoživotní skaut“. Bohužel někdy i silná
vůle nestačí. Strejda zemřel ve středu
14. března 2018 nad ránem následkem
úrazu, před kterým vždy sám varoval,
zlomeniny krčku stehenní kosti.

Tomáš Vlček

Pravidelný pořad bohoslužeb

Brandýs n. L., kostel Obrácení sv. Pavla Út, St 18.00, Čt 9.00, Pá 18.00,Ne 8.30
Lázně Toušeň, kostel sv. Floriána Ne 10.30
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, sv. Václava Po, St, So 9.00, Út, Pá 18.00, Ne 9.00, 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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