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Úvodní slovo P. Josefa Hurta
šení: „Mladí byli vždy důležitým objektem i subjektem pastorační péče církve.
Nyní, kdy zažíváme obrovskou rychlost
doby, musíme se jí přizpůsobit a běžet
s nimi, reagovat na jejich problémy. . .
Konec konců, v reálném životě existují
drogy, pornografie, homosexualita i virtuální svět. Jsou to převážně negativní
aspekty, před kterými ale nesmíme zavírat oči. Chceme zdůraznit to pozitivní:
lásku, sounáležitost, pomoc bližnímu a
tak dále.“
Měsíc říjen je letos ve znamení osmičkových výročí. Nabízí tak reflexi
o naší historii a o roli křesťanů v dnešní
společnosti. Jak se nám daří být solí a
kvasem nejen v klidné době, ale i uprostřed bouřlivých časů, jak víra formuje
postoje k věcem veřejným, k přírodě,
k migraci atd.

Revoluce milosrdenství, jak nazývá
papež část svého poselství současnému
člověku, má různé podoby. Jsem zvědav, jak bude tato revoluce vypadat na
synodě o mládeži ve Vatikánu, která začíná 3. října. Je slíbeno, že nic nebude
tabu. Papež František má upřimný zájem
o to, jak žijí mladí lidé, jaké problémy je
trápí, z čeho mají radost a jak jim pomáhá víra hledat odpovědi na otázky,
které si kladou. Prosím o modlitbu za
biskupy, kteří se budou snažit najít pro
církev formy dialogu a službu mládeži
v dnešní nelehké době a prosím také za
mladé lidi v našem okolí, abychom je doprovázeli modlitbou, trpělivostí a empatii při jejich hledání životní cesty.
Kardinál Lorenzo Baldisseri, generální sekretář Biskupské synody, vyjádřil už před synodou něco, co považuji za krásné programové prohlá1

Oznámení
Modlitby matek

Dětská mše
Mše svatá pro děti bude 14.10. od
10.30 v Brandýse (navíc k pravidelné
ranní mši v 8.30).

Maminky z naší farnosti se scházejí
jednou měsíčně ke společné modlitbě
růžence, a to zpravidla třetí čtvrtek v měsíci. V říjnu to tedy bude ve čtvrtek 18.
10. ve 20 h. na faře. Srdečně jsou zvány
také ty, které by se chtěly nově přidat. Je zde prostor pro svěření proseb
i osobní sdílení. Pro více informací je
možné obrátit se na Lenku Šimarovou,
anna.ol@tiscali.cz, tel. 777 878 859.

Biblický klub
Setkání biblického klubu se budou
konat v úterý 9.10. a 23.10. od 19.15 na
faře v Brandýse.

Příprava na první svaté přijímání

Plánované akce

Na jaře 2019 proběhne příprava na
první svaté přijímání pro děti, které jsou
zralé k tomu, aby přistoupily k této svátosti. Rodiče, kteří by rádi své děti k přípravě přihlásili, ať kontaktují Martu Kupkovou, marta.kupkova@seznam.cz, tel:
777 027 040.

Páteční beseda Normálně nenormální rodina 16.11. v 18.45 s MUDr. Světlanou Neupauerovou. Témata: rodina,
vztahy, sexuální výchova.
Adventní duchovní obnova 15.12.
s jáhnem M. Špilarem, občanským povoláním kadeřníkem: dopoledni blok 10 –
12 h; oběd; odpolední blok se stříháním;
pak mše sv. 15.30 – 16.30.

Přenesení relikvie bl. Karla
Přenesení relikvie bl. Karla Habsburského do Brandýsa nad Labem, doprovázené slavnostní Mší svatou, proběhne
v neděli 21. října 2018. Jeho relikvie zůstane v péči farnosti až do svého návratu
do Staré Boleslavi.
Den předtím, v sobotu 20. října 2018
ve 12 hodin bude při relikvii bl. Karla slavena mše sv. v Praze v chrámu Panny Marie před Týnem, kde zazpívá chrámový
sbor Václav.

Liturgický kalendář

Pondělí 1. října
Památka sv. Terezie z Lisieux.
Úterý 2. října
Památka sv. andělů strážných.
Čtvrtek 4. října
Památka sv. Františka z Assisi.
Pondělí 15. října
Památka sv. Terezie z Avily.
Svatofrantiškánské požehnání Středa 17. října
Památka sv. Ignáce z Antiochie.
Zveme vás do kostela sv. Prokopa ve
Čtvrtek 18. října
Svémyslicích na mši svatou za naše zvíSvátek sv. Lukáše evangelisty.
řecí přátele v neděli 7.10. ve 14.30. Vezměte s sebou děti a svá oblíbená zvířata.
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Víkend pro děti a mládež
Ve spolupráci se staroboleslavskou farností jsme naplánovali podzimní víkendovku jako možnost, jak se děti mohou více poznat, upevňovat svoje vztahy, mít
společné zážitky a na cestě víry kamarády, kteří pomohou a podrží.
KDY: 19. – 21.10.2018
KDE: Dubice u České Lípy
PRO KOHO: Děti ve věku 6 – 15 let. Starší (střední škola) jsou vítáni, jejich účast by
byla využita jako pomoc při tvoření programu a her.
SRAZ: Pátek 19. října v 15.30 hod. (místo upřesníme)
NÁVRAT: Neděle 21. října v cca 16.00 hod.
DOPRAVA: Auty (dle počtu účastníků je možné, že poprosím některé rodiče s rodinnými auty o pomoc s odvozem a přívozem)
VYBAVENÍ: Spacák, karimatka, funkční a dostatečně dlouhá pláštěnka a pevné turistické boty, kopii kartičky zdravotní pojišťovny.
NEBRAT: Mobilní telefony, veškerou elektroniku, kterou děti vlastní, sladkosti. Jedeme si odpočinout do krásné přírody. Kdykoliv je možné zavolat nám jako
osobám odpovědným za blaho Vašich dětí.
CENA: 350 Kč za dítě.
Děti je možné přihlašovat osobně u Jitky Vopatové, telefonicky, e-mailem. Pokud by bylo dětí hodně přes 20, museli bychom změnit lokalitu. Domeček má svojí
kapacitu a nelze ji pířliš navýšit.
Odkaz na ubytování: chalupy.a-tom.cz/chalupa/28-dubice. Další informace a přihlášky: Jitka Vopatová, tel: 776 331 798, e-mail jitkavopatova@seznam.cz.

Červnová rekolekce
V poslední červnovou sobotu proběhla v prostorách brandýské fary a kostela tzv. rekolekce. Tento cizí termín se
používá pro krátkodobé duchovní cvičení, pro cvičení déle trvající (týden až
měsíc) se vžil termín exercicie. Protože
žádný z účastníků neměl s ničím podobným zkušenost, byla rekolekce zahájena
krátkým úvodem do způsobů meditace a
rozjímání. Po tomto úvodu následovaly
tři bloky, ve kterých byl nejprve přečten
úryvek z Písma a po krátkém komen-

táři k textu následovalo to podstatné –
osobní meditace a modlitba. Jednotlivé
bloky byly zaměřeny na témata: 1. Povolání učedníků – moje osobní povolání.
2. Reakce na povolání – co jsme ochotni
„zanechat na břehu“. 3. Boží dary – co už
jsem dostal, o co prosím. Duchovní cvičení bylo ukončeno v kostele Obrácení
sv. Pavla krátkou adorací před vystavenou Nejsvětější Svátostí a bohoslužbou
slova s podáváním eucharistie.
Petr Brichcín
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V tichu v Poličanech
mozřejmě nemusí. V Domě pro hosty je
k dispozici kaple či čítárna, které lze kdykoli využít.

Poslední tři srpnové dny jsem měla
možnost strávit v klášteře Naší Paní nad
Vltavou v Poličanech. Jde o nově vybudovaný klášter sester trapistek nedaleko
přehrady Slapy. Lidé bažící po tichu a
klidu mají možnost pobýt v klášterním
Domě pro hosty. O víkendech bývá plno,
spíš je volno v týdnu, nebo je třeba pobyt zamluvit dlouho dopředu. Za jednolůžkový pokoj s příslušenstvím a s plnou
penzí zaplatíte 500 Kč za noc.
Sestry trapistky se scházejí v klášterním kostele k modlitbě sedmkrát denně.
Hosté stejně jako poutníci či náhodní
návštěvníci mají možnost se modlit se
sestrami. První modlitba dne – vigilie –
začíná ve 4:00 ráno, v 7:00 následuje
mše svatá s ranními chválami, dále následuje tercie, sexta a nona (tj. modlitby tři, šest a devět hodin po východu
slunce), v 17:15 večerní chvály a v 19:15
modlitba před spaním – nešpory. Sestry se poté ubírají ke spánku. Hosté sa-

Hosty má na starost sestra hostitelka. Ta se přes den stará také o klášterní obchod, kde si lze zakoupit produkty přímo od sester či jejich bratří trapistů z Nového dvora. Jejich čokoládu
lze jenom doporučit.
Pro mě osobně byl celý pobyt velkým
zážitkem. Poličanské ticho, zdejší krajina
i nádherné zpívané modlitby sester zapůsobily přesně tak, jak bylo před začátkem školního roku potřeba. Nejlépe
můj pocit z pobytu u trapistek shrnuje
novodvorský opat Dom Samuel ve své
knížečce Tváří v tvář Bohu (vydaly Trapistky): „Krátká invokace, ztišení, četba.
Pohled na svatostánek, četba, ztišení.
Let střemlav, zamávání křídly, dlouhé
plachtění. . . “
Klára Pirklová

Runway camp v Králíkách
Letos jsem měla možnost strávit týden na letním táboře Runway camp
v klášteře na Hoře Matky Boží nad
obcí Králíky. Runway camp je křesťanský tábor založený na myšlence, že
z něj odjedete duchovně obnoveni jako
„opravená a obnovená letadla“. Nevěděla jsem přesně, co mám čekat, protože jsem na takovém táboře nikdy nebyla. Nějakou představu jsem ale měla,
protože občas jezdím na víkendovky do

centra Nazaret v Kunraticích, kde se odehrávají duchovní obnovy jednou za dva
měsíce.
Na Runway jsem jela ne úplně ve
své kůži, moc jsem nevěděla, co se sebou a nebylo mi úplně dobře. O to více
mě program překvapil. Ráno byl dobrovolný breviář, poté dobrovolná mše
a následně povinný budíček se snídaní.
Po snídani jsme měli společnou ranní
modlitbu v kostele a přednášku. Celý tý-

4

jsme tam mnohdy strávili třeba tři hodiny v kuse. Bylo to něco neuvěřitelného.
Každý prožíval setkání s Bohem nějak jinak, ale v některých chvílích jste cítili,
jako by vás objímal svou nekonečně laskavou náručí. Navíc bylo skvělé, že jste
tu nádheru mohli prožívat s tolika skvělými lidmi. Myslím, že pro všechny to
bylo veliké sblížení, které nám pomohlo
na naší cestě k Pánu. Pro mě byla nejvíc uzdravující přímluvná modlitba. Nevěděla jsem, že může mít takovou sílu a
jsem ráda, že jsem tu možnost mohla využít.

den jsme rozjímali nad veršem z druhé
knihy Paralipomenon 7,14 a každá přednáška se týkala nějakého úryvku. Přednáška, která mě osobně nejvíce zaujala a pomohla mi, byla od paní Kateřiny Lachmanové na téma modlitba za
vnitřní uzdravení vzpomínek. Po přednášce jsme se rozdělili do našich kotlů
(týmů) a diskutovali jsme o přednášce
či o tématech s ní spojených, ale nechyběl čas ani na hry. Následoval oběd a po
něm dobrovolná doplňující přednáška
nebo polední klid. Odpoledne jsme měli
s našimi kotli aktivity ohledně tématu
dne.
Mile mě překvapil volný čas, který
každý mohl využít podle sebe. Někdo
se bavil s ostatními, jiný si někam zalezl s knížkou a někteří utíkali na teplou
vodu do sprch. Za velký luxus beru to,
že s námi byli čtyři kněží a jeden biskup,
kteří nám byli po celou dobu k dispozici, a také pět bohoslovců, jeden dominikán a jedna jeptiška. Bylo moc fajn se
s nimi sblížit, nevěřili byste, jak je setra
Pia dobrá ve fotbale.
Po večeři jsme odcházeli na společnou večerní modlitbu, která mě osobně
nejvíce uchvátila. Každý den byla orientována na jinou oblast, jako usmíření se
s Bohem, odevzdání se Kristu, přímluvná
modlitba. . . Modlitby byly vždy doprovázeny písněmi od živé kapely a my

Další dny jsme měli i různé
workshopy, jako například psaní ikon,
vyrábění ze dřeva, ale i různá povídání,
například „Křesťan v politice“, „Volba
povolání“, „Zero waste“ atd. Pro mě byl
Runway nezapomenutelným zážitkem,
který mě ohromně povzbudil ve víře. Líbilo se mi také, že všichni, od vedoucích
až po kněze, nám kladli na srdce, že z téhle zkušenosti máme čerpat a žít Boží
blízkost stále dál a ne ji hned uhasit, či
se nesnažit žít v Boží blízkosti. Byla jsem
velmi nadšená i ze skvělých lidí, které
jsem tam mohla potkat. A tímto také
děkuji Tondovi Zajíčkovi, který s tímto
nápadem přišel, a všem, co mu ho pomáhají uskutečňovat již čtvrtým rokem.
Rebeka

Relikvie bl. Karla putuje do Brandýsa
Spolu se „starým Rakouskem“ jsme
zcela neprávem z českých dějin vyškrtli
i císaře Karla I., panovníka, jehož krátká
vláda (1916-1918) spadá do druhé polo-

viny I. světové války. Jedním z míst, kde
si připomínáme jeho památku, je poutní
Stará Boleslav a zámek v Brandýse nad
Labem, kde Karel Habsburský v mládí
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narchii nebylo jednoduše možné zapomenout na posledního panovníka a jeho
přetěžký úděl, v němž jako člověk obstál
bez úhony. Francouzský spisovatel Anatol France o něm řekl: „Císař Karel chtěl
mír. Byl jediným slušným mužem, který
během války zastával odpovědnou pozici, ale neposlouchali ho“.
Dnes je památka císaře Karla i u nás
stále častěji vyhledávána a bl. Karel jako
osoba veřejná, panovník důsledně dbalý
křesťanské morálky a sociální sounáležitosti s bližními, jako muž a otec rodiny – tedy jako člověk i světec – je
naším současníkem, aktuálním zvláště
nyní, v době války proti rodině, nástupu
ideologie genderu a zpochybňování přirozených hodnot života. Proto jeho relikvie má být stále přístupná a v nastávajícím čase oprav obou staroboleslavských chrámů bude přenesena do kostela Obrácení sv. Pavla v Brandýse, kde
našeho krále a svého času i občana
města už od roku 2004 připomíná pamětní deska. Slavnostní mše svatá se tu
uskuteční v neděli 21. října, v den liturgické památky bl. Karla, a jeho relikvie
tu zůstane v péči farnosti až do svého
příštího návratu do Staré Boleslavi.
(V sobotu 20. října 2018 ve 12.00 hodin bude při naší relikvii bl. Karla slavena
mše sv. v Praze v chrámu Panny Marie
před Týnem, kde zazpívá chrámový sbor
Václav).
Dr. Milan Novák
rytíř papežského Řádu sv. Řehoře Velikého a habsburského Řádu sv. Jiří, představený Modlitební ligy císaře Karla I.
v ČR

žil, sloužil jako důstojník dragounského
pluku a naučil se znát a chápat české státotvorné tradice. Jako druhý český panovník po svatém knížeti Václavu vstoupil v roce 2004 do českého nebe. Proto
má relikvie bl. krále Karla na místě svatováclavské tradice a Palladia země české
svůj hluboký význam.
Před sto lety, ve dnech 27. a 28.
srpna 1918, přijel císař Karel I. s císařovnou Zitou a tehdy šestiletým korunním
princem Ottou naposled na svůj zámek
do Brandýsa nad Labem. Dva měsíce
nato musel přihlížet rozpadu státu, o jehož geopolitické důležitosti uprostřed
Evropy byl přesvědčen. Všechny jeho mírové snahy narazily na odpor válčících
stran, jeho sociální reformy ani demokratická vláda nedošly uznání a jeho záměr přeměnit středoevropskou monarchii v unii samostatných států už nedostal šanci. Císař Karel dohlédl tragický
dopad dějinného převratu a rozpoznal,
že příštímu světu bude vládnout nacionalismus a socialistická revoluce, ale nemohl tomu zabránit; udělal alespoň vše
proto, aby konec války proběhl bez dalšího krveprolití.
Vzdal se své účasti na státních záležitostech, ale jako věřící panovník pod
přísahou odmítl abdikovat a tak byl
v březnu 1919 vyhnán do exilu. Vyčerpaný a bez prostředků na ostrově Madeira završil svou oběť povolání státníka a politika, které chápal v nejlepším
slova smyslu jako službu lidem. Zemřel
v utrpení se jménem Ježíšovým na rtech
1. dubna 1922 v nedožitých pětatřiceti
v kruhu své rodiny. Pro lidi v bývalé mo-
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Modlitba za mladé
Synoda 2018
štěstí.
Udržuj jejich srdce otevřená velkým
snům
a učiň je vnímavými pro dobro bratří a
sester.

Pane Ježíši,
církev kráčející k Synodě
obrací svůj pohled na všechny mladé lidi
světa.
Prosíme tě, aby s odvahou vzali svůj život do vlastních rukou,
zaměřovali se na krásnější a hlubší věci
a vždy si uchovali svobodné srdce.

Tak, jako tvůj milovaný učedník,
ať jsou i oni přítomni pod křížem,
Dej, ať s pomocí moudrých a velkorysých aby tvou Matku přijali jako tvůj dar.
Kéž jsou svědky tvého zmrtvýchvstání,
průvodců
poznávají tebe živého po svém boku
dokáží odpovídat na volání,
a s radostí hlásají, že jsi Pán.
kterým se ke každému z nich obracíš,
naplní své životní poslání a dosáhnou Amen.

Modlitba Matky Terezy za kněze
Maria, Matko Ježíšova,
rozestři plášť své čistoty na naše kněze.
Chraň je, veď je a chovej je ve svém srdci.
Buď jim Matkou, zvlášť když jsou znechuceni a osamělí.
Miluj je a pečuj o ně, aby patřili Ježíši úplně.
Vždyť jsou tvými syny tak jako Ježíš.
Uchovej tedy jejich srdce čisté a neposkvrněné.
Učiň, ať je jejich mysl naplněna Ježíšem.
Vkládej Ježíše stále na jejich rty,
aby hříšníkům a všem, které potkávají, nabízeli jen jeho.
Maria, Matko Ježíšova, buď i jejich Matkou,
miluj je a přinášej jim radost.
Se zvláštní péčí se ujmi kněží nemocných a umírajících
a těch, kteří jsou nejvíce pokoušeni.
Rozpomeň se, že celé své mládí i stáří,
celý svůj život, věnovali službě a všechno dávali Ježíši.
Maria, žehnej jim a vyhraď jim ve svém srdci zvláštní místo.
Dej jim kus svého srdce,
tak krásného, čistého a neposkvrněného, tak plného lásky a pokory,
aby i oni mohli růst do Kristovy podoby.
Drahá Maria, dej, ať jsou pokorní jako ty a svatí jako Ježíš.
Amen.
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Svatý Michaeli, archanděli
Svatý Michaeli, archanděli,
braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým.
Kníže nebeského vojska,
svrhni božskou mocí do pekelné propasti
satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší.
Amen.

Pro pamětníky
Z brandýského farního časopisu Hlásek před 20 lety (únor 1998)
Obnovíme kapličku? Ptali jsme se
v Hlásku č. 2/97. Jde o kapličku u Hrušovského rybníka. Na její obnově obětavuje
pracuje pan Jiří Pisařík, náš bratr v Kristu
z Vinci u Mladé Boleslavi. Neméně obětavě mu vlastním autem navozila potřebný materiál naše varhanice Jaroslava Krejcárková. Stará se i o nářadí a

dovoz pana Pisaříka ke kapličce. Ruku
k dílu přiložil i Pavel Krejcárek. Dík a
modlitba patří všem třem!
Nezištně a s láskou natřel proti hnilobě a škůdcům dřevěný kříž na okraji
města bratr v Kristu Pavel Novák. Děkujeme a Bůh mu žehnej!

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

