ZPRAVODAJ
Římskokatolické farnosti Brandýs nad Labem
ČÍSLO 6

ČERVEN 2018

Úvodní slovo P. Josefa Hurta
nich v Brandýse, Lázních Toušeň, Sluhách, Svémyslicích a Zápech. A srdečně
zvu ty, kteří jsou noví v naší farnosti a
mají zájem se zapojit, seznámit s naším
farním společenstvím a trochu toho času
nabídnout.

Měsíc červen je tradičně spojen s
koncem školního roku. Nabízí také příležitost bilancovat nejen rodičům školních
dětí, ale také studentům a jejich vyučujícím. Letošní červen je také pro mě příležitostí bilancovat. Za pár dní už budu
v Brandýse 3 roky. Hodně dlouho jsem
naslouchal, dával prostor pro iniciativu
a snažil se pochopit mentalitu farnosti
v těsné blízkosti Prahy. Zatím vnímám
to, že jsme hodně limitováni tím, jak lidé
mají málo času, jak moc energie je potřeba na zabezpečení základním životních podmínek. Hodně si vážím všech
aktivit pro farnost v rámci toho, jak se
povede najít nějakou tu hodinu v životním rytmu, který je hodně rychlý a jak
léta přibývají přichází také únava a každý
nachází jiné řešení jak spojit čas práce,
relaxu a dobrovolné služby pro farní komunitu. Děkuji těm, kteří věnují svůj čas
a energii kostelům a společenství okolo

Spolu s farní radou jsme letos také
rokovali o komunitním charakteru fary a
farní zahrady. V měsíci květnu jsme odstartovali spolupráci s Mateřským centrem Matýsek díky naší farníci Lence a
skupince dětí, které má na starosti. 18.
května se povedla spoluúčast na Noci
muzeí a fara se sálem v 1. poschodí a
farní zahradou se stala součástí komentované prohlídky města. Nějaké další nápady se rodí a tak srdečně zvu k dalším úvahám ať již skrze rozhovory příležitostné či plánované, na návštěvě u vás
nebo na farní zahradě. Tuze dobře se tu
sedí, ve stínu lípy.
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Oznámení
Dětská mše

Pátek 8. června
Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Mše svatá pro rodiny s dětmi bude
Středa 13. června
10.6. od 8.30 v Brandýse.
Památka sv. Antonína z Padovy
Úterý 19. června
Maminec
Památka sv. Jana Nepomuka Neumanna
Maminec se opět sejde třetí čtvrtek Čtvrtek 21. června
v měsíci, t.j. 21. června.
Památka sv. Aloise Gonzagy
Pátek 23. června Neděle 24. června
Farní odpoledne
Slavnost Narození svatého Jana Křtitele
Ve středu 20.6.2018 zveme všechny Pátek 29. června
farníky na farní odpoledne se mší sva- Slavnost sv. Petra a Pavla
tou a táborákem. Od 16 do 17 hod. hodina pro děti a duchem mladé (divadlo,
hrátky na zahradě) od 17.30 do 18.15 mše
svatá potom posezení na farní zahradě a
táborák.

Farní volejbal a táborák
V neděli 17. června od 14 hodin pořádá Zbyněk Ludvík druhý ročník farního volejbalového turnaje. Všichni farníci jsou zváni k účasti v soutěžních týmech, anebo jako fanoušci. Po soutěži,
asi od 17 hodin, pokračujeme malým táborákem s opékáním buřtů. Celé toto
odpoledne lze také pojmout jako oslavu
Dne otců, který připadá právě na tuto neděli. Místo konání je v ulici Nábřeží 1315
před bytovkou s šedou fasádou. Kontakt: Zbyněk Ludvík, tel. 728 670 233

Liturgický kalendář
Středa 6. června
Památka sv. Norberta
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Meditace v tichu hor
Více než sto let stará chalupa v Dešenicích na Šumavě stranou ode všech
cest. Měsíc duben se překlopil do své
druhé poloviny, jaro udeřilo náhle a plnou silou, obloha je bez mráčku, všude
kolem kvetou třešně. Zde na šumavské
samotě uprostřed louky obklopené lesy
trávím s deseti souputníky čtyřdenní duchovní cvičení — kontemplace chůzí v tichu hor (www.horyvtichu.com)
Ubytování je prosté, ale romantické
— v místnostech jednoduché pryčny na
spaní, elektřina z malé vodní elektrárničky postačuje jen na svícení, pitná
voda se bere z blízkého potoka, voda
na mytí též, venku kadibudka. A také
velká pec ve světnici, co při ranních
a večerních meditacích sálá příjemné
teplo, večer roztopená sauna a ze zápraží
úchvatný výhled na noční hvězdnou oblohu.
Na rozdíl od klasických duchovních
obnov není při kontemplaci předem
dané téma, nad kterým rozjímáme. Spíš
se člověk více či méně úspěšně snaží
soustředit se na své vlastní bytí v přítomném okamžiku, na to, co se odehrává
tady a teď. Nemluvíme, nepřejeme si

dobré ráno ani dobrou noc. Mlčky putujeme, po cestách i loukách, s častými
zastávkami, těšíme se z okolní přírody,
z dalekých výhledů. Vnímáme krajinu i
sebe navzájem a ke konci pobytu můžeme jeden o druhém říct, že se známe,
velmi dlouho a důvěrně. Občas jdeme
spolu, občas jednotlivě, a hlava se pomalu ale jistě čistí od nánosů velkoměstského ruchu. Snažím se naslouchat
vnitřním impulsům a postupně se mi
začínají plnit dávné a pozapomenuté
sny a touhy – svobodně se rozeběhnout
do otevřené krajiny, bez záměru, bez
cíle, jen tak. . . Projít se bosa po louce,
pít z potoka, vykoupat se v něm, obejmout kvetoucí strom, obejmout prastarý strom, zazpívat si s ptáky, uvařit
čaj z lučních bylinek. Otevřít se tomu, co
přijde a nechat se překvapit – potkat v
lese vetchou shrbenou stařenu, putovat
podél potoka k jeho prameni a dojít na
místo, které jsem předchozí den bez povšimnutí minula (a vybavit si v parafrázi
Gen. 28,16: „Na tomto místě byl Pramen,
a já - já jsem to nevěděla.“), dát si v
hospodě s deseti mlčícími parťáky kontemplativní pivo nebo objevit, že ještě
existují stezky, kudy chodí k potoku pít
pouze zvířata a žádní lidé.
Doprovázejícími jsou Elva a
Káča: Elva Frouz je katolický jáhen a srdce malé živé komunity
zvané Noe v Holostřevech u Stříbra
(www.komunitanoe.cz), kde se svou
manželkou a třemi dětmi žije. Káča Slabová je povoláním psychoterapeutka a
pro svůj duchovní život čerpá inspiraci

3

v tradici tibetského buddhismu. Souběh
dvou různých duchovních tradic ve mně
budí jisté tvůrčí napětí a ostražitost, i
když vím, že to podstatné lidské máme
všichni společné a všichni kráčíme po
podobných cestách. Promluvy však mají
oba doprovázející krásné a podnětné:
vnímat sebe a svět pohledem orla letícího nad krajinou; zažívat svobodu být
sám sebou a zároveň přijímat zodpovědnost za ty, co jsme k sobě připoutali; snažit se o zralou lásku, která projevuje spíše než potřebou měnit druhého
podle svých představ vzájemným přijetím a podporou při společné cestě stejným směrem.
Nových impulsů si domů rozhodně
odnáším mnoho, to hlavní je však slovy
asi neuchopitelné. Radostné vědomí,
že jsem toho všeho součástí. Prožitek
sounáležitosti s tím krajem. Krajem, kde
generace a generace lidí žily, modlily se,
slavily, pracovaly, obdělávaly skrovná

políčka, chovaly pár kusů dobytka a
těžce obstarávaly skrovné živobytí. Učarovaly mi mnohé kříže podél cest. Je
na nich znázorněno obojí, ukřižovaný
Ježíš a v patě Panna Marie v jeskyňce
ozdobené kvetoucími růžemi. Rovnováha dvou odlišných, rovnocenných,
vzájemně se doplňujících principů. Obraz, který se mi při vzpomínce na „Šumavu v tichu“ vybaví.
Kateřina Herynková

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

