ZPRAVODAJ
Římskokatolické farnosti Brandýs nad Labem
ČÍSLO 7 – 8

ČERVENEC A SRPEN 2018

Úvodní slovo P. Josefa Hurta
také připomenout, že jsme na cestě i v
duchovním životě a že někdy může přijít
i polední únava a různá velká i malá i rafinovaná pokušení jak zpohodlnět a začít se přizpůsobovat lidem tohoto světa.
Ty, kdo budou v létě doma, srdečně zvu
na poutní cestu k sv. Jakubovi do Záp
29. července v 11.30, anebo hned zkraje
prázdnin k sv. Prokopovi do Svémyslic
1. července ve 14.30. Sv. Prokop nabízí inspiraci, jak zacházet s tím, co je riskantní,
a dát tomu nový duchovní rozměr.

Přeji pohodové prázdniny a čas dovolených. A přeji také dobrou volbu
knihy, která může často nabídnout zamyšlení nad tím, jak řešíme některé situace a vztahy. A nebo seznámení se
zajímavými inspirativními osobnostmi.
A těm, kteří neradi čtou, přeji dobrou
volbu filmu nebo dokumentu, kterých je
na internetu obrovské množství.
Jak stárneme a zrajeme, tak už většinou máme vytvořeny oblíbené relaxační
strategie. Období cestování a poutí může
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Oznámení
Do Prahy přijede Richard Rohr

Letní poutě

V pondělí 23. července proběhne
v kostele Pražského Jezulátka v rámci
cyklu „Člověk v dialogu“ přednáška Richarda Rohra „Spiritualita pro obě poloviny života“. Její hlavní myšlenky R. Rohr
shrnuje v knize „Pád vzhůru“ (viz Zpravodaj 11/2017). Odkazy na videa z přednášek tohoto cyklu naleznete na adrese
www.pragjesu.cz/clovek-v-dialogu.

Srdečně zveme na poutní mši svatou u sv. Prokopa ve Svémyslicích v neděli 1.července od 14.30 hod. V Zápech u
sv. Jakuba bude poutní mše sv. v neděli
29.7. od 11.30 hod.

Farní události

Dne 9. června se v Běstvině konala
svatba Magdaleny Holcové a Daniela
Liturgický kalendář
Bohutinského. Oběma čerstvým manželům srdečně blahopřejeme a přejeme Úterý 3. července
jim mnoho Božího požehnání do společ- Svátek sv. Tomáše
Středa 4. července
ného života.
Památka sv. Prokopa
Čtvrtek 5. července
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
Středa 11.července
Svátek sv. Benedikta
Středa 25.července
Svátek sv. Jakuba
Čtvrtek 26.července
Památka sv. Jáchyma a Anny
Pondělí 6. srpna
Svátek Proměnění Páně
Středa 8. srpna
Památka sv. Dominika
Dne 16. června jsme přivítali skrze
Čtvrtek 9. srpna
křest Františka Oskara Pánka, syna HedSvátek sv. Terezie od Kříže
viky Pánkové roz. Nejedlé.
Pátek 10. srpna
Svátek sv. Vavřince
Středa 15. srpna
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Pátek 24. srpna
Svátek sv. Bartoloměje
Úterý 28. srpna
Památka sv. Augustina
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Richard Rohr: Enneagram – Devět tváří duše
past odhalit a svůj „velký hřích“ vědomě
poznat. Demaskuje nás. Odkrývá naše
hry. Při setkání se s naším „číslem“ se
proto nevyhneme bolestnému pocitu zahanbení. Když si však dokážeme poctivě
přiznat naše chyby a omyly, otevírá nám
to cestu k uzdravení. Tak nakonec může
být náš hřích transformován v ovoce Ducha svatého.

Zmínky o knihách známého františkánského kněze Richarda Rohra se v našem farním zpravodaji objevují vcelku
pravidelně. Tentokrát na mém stole leží
kniha s tajemným názvem „Enneagram –
Devět tváří duše“, která po mnohaletém
období nedostupnosti v knihkupectvích
a dlouhých čekacích lhůt v knihovnách
vyšla letos ve čtvrtém vydání.
Enneagram je velmi starý systém,
který údajně používali staří duchovní mistři k sebepoznání a k duchovnímu vedení druhých lidí. Popisuje devět různých typů osobnosti, s jejich typickými
myšlenkovými vzorci a navyklými formami chování. Každý z nás je jedinečnou kombinací všech typů, jeden však
vždycky převažuje. Je to naše základní
velká hnací síla, ale zároveň naše past,
náš nevědomý „kořen hříchu“. Například pro tzv. „jedničky“ je typická snaha
o dokonalost, která se však může zvrtnout v přílišný perfekcionismus.
Ďáblova lest spočívá v tom, že toto
chování je s námi tak bytostně spjato, že
si je neuvědomujeme a nedokážeme je
rozeznat. Enneagram nám pomáhá tuto

Kniha může výborně posloužit jako
pomůcka při naší duchovní práci. Richard Rohr čtivou formou popisuje prožívání každého typu s jeho typickými
dilematy, pokušeními a životními peripetiemi a naznačuje cestu k uzdravení.
Nechybí různé příklady, symboly a na
závěr ke každému typu uvádí jednoho
představitele z řad světců či velkých
osobností. Stejně jako jiné knihy tohoto
autora, „Enneagram“ se rozhodně řadí
mezi díla, které stojí za to číst. Nebo absolvovat duchovní cvičení, kde se enneagram využívá – občas se nějaké takové koná v kolínském klášteře, viz např.
www.kolinskyklaster.org/program.
Kateřina Herynková

O farnosti
Nejčastější zkušeností s životem farnosti je účast na nedělní bohoslužbě.
Lze říci, že každý z nás má jiný přístup.
V nedávném rozhovoru v českém rozhlasu o počtu kněží v ČR padla slova,
že farář připomíná univerzálního vojáka.
Měl by mít schopnosti dobrého kazatele,
zpovědníka, učitele, organizátora, hos-

podáře atd. V dobách, kdy bylo hodně
kněží, byla větší šance najít osobnosti,
které se blížily těmto očekáváním.
Před 2. vatikánským koncilem
(1962 – 1965) bývaly farnosti místem, kde
měl rozhodující a téměř jediné slovo farář, a laici byli vnímáni jako objekt pastorace. Nyní je farnost vnímána jako spo-
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lečenství, kde farář spolu s laiky nese
zodpovědnost za oblasti liturgie, evangelizace, svědectví a diakonie.
Je hodně faktorů, které mají vliv na
to, jak se podaří mentalitu pokoncilního obrazu církve jako společenství vtělit do konkrétního prostoru. Život farnosti hodně ovlivňuje to, jakou zkušenost s církví má kněz a jak je mu vyměřen
čas na to, aby ovlivnil život farnosti.
Ve 20. století v Brandýse nejdéle vykonával službu faráře P. Cyrus, na kterého občas někteří vzpomínají. Zkusme
vzpomínat na faráře, kteří ovlivnili naši
farnost během své služby a kteří ovlivnili
také život každého z nás v tom, jaká očekávání máme od kněze a jaké má být poslání farnosti.

Duchovní brandýské farnosti
Ervín Cyrus, děkan, 1932 – 1960
Ladislav Petrásek, II.kaplan, 1945 –
1948/50
Vojtěch Klouda, kaplan, 1946 – po 1948
František Sedlák, kaplan, 1950 – 1951

Jiří Mošna, kaplan, 1952 – 1954
Lukáš M. A. Mikulčík OP, kaplan, 1954 –
1969
Václav Hák, administrátor, 1960 – 1969
Karel Lobkowicz, administrátor, 1969 –
1973
Richard Scheuch, kaplan, 1969 – 1971
Jaroslav Staněk, kaplan, 1971 – 1973
Jaroslav Zbořil, farář, 1973 – 1996, zavražděn
Karel Sommer, kaplan, 1973 – 1986/88
Jan Maria Dienstpier Sch.P., výpomocný
duchovní, po 1980
Milan Martinásek, exc., 1996 – 1997
Petr Maria Brichcín, in materialibus, 1997
– 2001
Milan Martinásek, exc. in spiritualibus,
1997 – 1999
Jan Kotas, exc. in spiritualibus, 1999 –
2001
Michal Procházka, administrátor, 2001 –
2009
Jan Houkal, farář, 2009 – 2015
Josef Hurt, administrátor, od 2015
Josef Hurt

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

