ZPRAVODAJ
Římskokatolické farnosti Brandýs nad Labem
ČÍSLO 12

PROSINEC 2018

Úvodní slovo P. Josefa Hurta
dox vtělení Božího syna na tento svět,
na periferii společenského i politického
dění. Potom léta ve skrytosti. Kolik důležitých věcí vyrůstá v tichosti a trpělivosti.

Řada lidí si kladla otázku, jaký byl letošní osmičkový rok. Možná někdo čekal
nějaké politické změny. Snad se nějaké
změny staly, možná, že některé změny se
teprve chystají.
O historii posledních 100 let se toho
napovídalo až až. Co se bude jednou povídat o roku 2018? Co předváděli politici? Jak zvládala církev a společnost náročnou dobu exodu uprchlíků či společenskou rozpravu o Istanbulské úmluvě?
Jak jsou bohaté země schopny dělit se
s chudými zeměmi? Nebo o drahém Kellnerově dárku pro dceru?
Možná nám tento rok připomene
hezký zážitek nebo dárek z letošních
Vánoc. Možná bude připomínat novátorskou synodu o mládeži, kde se biskupové zamýšleli nad situací mládeže,
a díky iniciativě papeže Františka se
snažili mládeži naslouchat a vyjádřili
omluvu, že služebníci církve málo naslouchají mládeži a hodně mluví.
Snad si nějak víc uvědomíme para-

Rád pozoruji dlouhé roky oprav kostelů, rozvoj zajímavých projektů. Kolik
dobra vzniká a náš ukřičený a uspěchaný
svět většinou slyší jen na další ukřičené
hlasy. A kolik skvělých lidí se umí nadchnout pro dobro, pomoc bližnímu.
Věřím, že Bůh používá různé spolupracovníky, aby tento svět nezapomněl na
lásku, přátelství, solidaritu, obětavost a
trpělivost.
Papež František v jednom listopadovém kázání připomínal, jak je důležité nezapomínat na to, „že církev roste
mlčky a skrytě; to je církevní styl. A jak
se to projevuje v církvi? Plody dobrých
skutků, aby lidé viděli a velebili nebeského Otce, jak říká Ježíš, a dále slavením, chválou a Pánovou obětí, to znamená eucharistií. “
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Oznámení
Mše svaté v době vánoční

Roráty

Zveme na rorátní mše sv. v sobotu 8., Pondělí 24.12. – Štědrý den
15. a 22. prosince od 7:00. Po mši násle- Brandýs: Odpolední mše sv. v 16 hod.
duje společná snídaně na faře.
Toušeň: Večerní mše sv. od 21 hod.
Svémyslice: 24 hod. půlnoční mše sv.

Dětská mše

Úterý 25.12. – Narození Páně
Brandýs: Mše sv. v 10 hod. v Brandýse.

Mše svatá pro děti bude 9.12. od
10.30 v Brandýse (navíc k pravidelné
ranní mši v 8.30). Po dětské mši, cca. od
11:30, se koná setkání chlapců vedené M.
Kupkovou.

Středa 26.12. – sv. Štěpána
Brandýs: Mše sv. v 10 hod. v Brandýse.
Neděle 30.12. – Sv. rodiny
Brandýs: Mše sv. v 8.30 hod. Toušeň:
Mše sv. v 10.30 hod. Svémyslice: Mše sv.
ve 14.30 hod.

Biblický klub
Setkání Biblického klubu budou
v úterý 4.12. a 18.12. od 19.15 na brandýské faře. Všichni farníci jsou srdečně
zváni.

Pondělí 31.12. – Sv. Silvestr
Brandýs: Mše sv. v 18.00 hod.
Úterý 1.1. – Slavnost Matky Boží Panny
Marie
Brandýs: Mše sv. v 10 hod.

Manželské exercicie
V úterý 11.12. od 19.30 se konají na
faře svatoignácké manželské exercicie
s modlitbou, meditací a sv. přijímáním.

Modlitby matek
Maminky z naší farnosti se sejdou
ke společné modlitbě růžence ve čtvrtek
20.12. ve 20 h. na faře.

Duchovní obnova
Adventní duchovní obnova vedená
jáhnem a kadeřníkem M. Špilarem v sobotu 15.12.: dopoledni blok 10 – 12 hod.,
odpolední blok po obědě; mše sv. 15.30 –
16.30.
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Liturgický kalendář
Neděle 2. prosince
1. neděle adventní
Pondělí 3. prosince
Památka Sv. Františka Xaverského
Čtvrtek 6. prosince
Památka sv. Mikuláše
Pátek 7. prosince
Památka Sv. Ambrože
Sobota 8. prosince
Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Neděle 9. prosince
2. neděle adventní
Čtvrtek 13. prosince
Památka Sv. Lucie
Pátek 14. prosince
Památka Sv. Jana od Kříže

Neděle 16. prosince
3. neděle adventní
Neděle 23. prosince
4. neděle adventní
Pondělí 24. prosince
Štědrý den
Úterý 25. prosince
Slavnost Narození Páně
Středa 26. prosince
Svátek sv. Štěpána
Čtvrtek 27. prosince
Svátek sv. Jana Evangelisty
Pátek 28. prosince
Svátek svatých Mláďátek Betlémských
Neděle 30. prosince
Svátek Svaté rodiny

Postřehy z charlottské diecéze
z této charlotské diecéze. I když musíme vycházet z toho, že Charlotte je
poměrně velké město (mimochodem
velmi krásné) s 900 000 obyvateli, tak
počet třinácti nových zájemců do semináře v letošním školním roce se nám zdá
vysoký tím spíše, že dalších 24 místních
Pobyt jsme si skutečně užili, hlavně
studentů už studuje ve vyšších ročnicích
se svými čtyřmi bezvadnými vnoučaty.
a ještě 24 studentů pro nedostatek kaVšechny děti navštěvují soukromou,
pacity studuje teologii na jiných univertedy placenou katolickou školu, a to v jezitách.
jich případě základní i střední školu sv.
Gabriela, ke kterému náleží. Ten je nám
Přitom římskokatolická církev v USA,
důvěrně známý, navštěvujeme ho prazvlášť na jihu, nemá tak dominantní
videlně o svátcích či nedělních bohopozici, jako u nás, větší část obyvatel
službách. Je to moderní rozsáhlá stavba
patří mezi protestanty (baptisty, metos kapacitou cca 1200 věřících.
disty, lutherany). Registrovaných katoVelmi nás překvapil počet nových líků v charlottských farnostech je kolem
adeptů na kněžská povolání právě 100 000.
Jako každoročně, tak i letos jsme
strávili měsíc ve Spojených státech u synovy rodiny v Charlotte (stát Severní Karolina). Přiletěli jsme těsně po řádění hurikánu Florence, takže pozůstatky byly
ještě citelné.
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Zajímavé je i studium seminaristů.
Po dokončení střední školy je čeká dalších 8 let studia. V případě, že některý student má vystudovanou vysokou
školu se zaměřením na filozofii, studium
se mu může zkrátit na 4 až 6 let, ale to je
už individuální záležitost.
Je třeba ještě upozornit na to, že
veškeré náklady na studia teologické
fakulty hradí farnost, z které seminaristé pocházejí. Vstřícnost farníků je skutečně obdivuhodná, protože v podstatě

oni financují nejen studia budoucích
kněží, ale i veškerý provoz kostela a fary.
A to nezmiňujeme maximální zapojení
do všech častých aktivit souvisejících
s bohatým životem farníků.
Samozřejmě, že dojmů z naší návštěvy máme mnohem více, ale tentokrát jsme se dotkli těch, které by vás
mohly zajímat, tedy života sester a bratrů ve vzdálené zemi.
Hana a Vladimír Valentovi

Předvánoční charitativní akce
kteří žijí v domovech důchodců či domech s pečovatelskou službou. Dárce
si může zvolit konkrétního seniora,
kterého obdaruje darem, o nějž si senior sám napsal Ježíškovi. Více na:
www.jeziskovavnoucata.cz

Jistě znáte mnohé dobré charitativní
akce. Já bych se ráda podělila o ty,
které jsou mi sympatické, protože rozvíjejí ještě i jiný než charitativní rozměr, a
to rozměr vztahový či komunitní.
První z nich je Krabice od bot. Jedná
se o akci Diakonie ČCE (Českobratrské
církve evangelické) a zaměřuje se na obdarovávání dětí z chudých rodin, azylových domů a nízkoprahových center.
Podmínkou je, aby dárcem bylo opět
dítě, které samo vybere dárky pro obdarovávané dítě. Může jít o hračky, výtvarné potřeby, knihy,. . . Hračky mohou
být nové, ale i takové, se kterými si
malý dárce již hrál. Rodiče pouze dohlížejí na to, aby do krabice od bot neputovaly věci rozbité či nevhodné. Projekt učí děti obdarovávat jiné věcmi,
které jsou jim samým drahé. Více na:
www.krabiceodbot.cz

Do třetice zmíním projekt, který jsem
zaznamenala v posledních týdnech. Na
facebooku se spustila skupina DobrovolníciBB. Jde o spontánně vytvořenou síť
lidí, kteří spojují své síly, aby pomáhali
charitativním projektům v Brandýse nad
Labem-Staré Boleslavi. Aktuálně je tu
vyvěšena výzva Nakup jídlo pro Azylový
dům sv. Gerarda: „Nakup pro Azylový
dům – žádná věda – nakoupíš na konci
týdne a dovezeš maminkám a dětem jidlo.“ Více na FB skupině DobrovolníciBB
či FB stránce Azylový dům sv.Gerarda.

Čtvrtý projekt vzešel ze spolupráce
sester Vincentek ze Staré Boleslavi
Druhým projektem, který bych s místní akční skupinou MAS Střední Poráda vyzdvihla, jsou Ježíškova vnou- labí a vyzývá ke sbírce teplého oblečení
čata, projekt Českého rozhlasu. V něm pro lidi bez domova: „Na žádost sestry
jsou obdarováváni staří opuštění lidé, Veroniky, která se o lidi na ulici stará, ten-
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Polabí.
Možností zapojit se do předvánoční
charity je celá řada. Chcete-li finančně
podpořit vybranou organizaci, můžete
tak učinit také na webu Darujme.cz.
Máte-li své „srdeční“ projekty, napište
o nich do přístího čísla našeho farního
Zpravodaje.
Klára Pirklová

tokrát potřebujeme pánské teplé bundy
v různých velikostech a také zimní boty
(velikost 43 či 44). Budeme moc rádi, pokud se do druhé sbírky zapojíte i Vy a zbavíte se tím věcí, které už Vám neslouží.
Sbírka potrvá do pátku 21. prosince 2018.
Darované věci je možné zanechat v kanceláři MAS na zámku v Brandýse nad Labem.“ Více na FB stránce MAS Střední

Adventní
Petr Kukal
Jsem svatá Lucie a léta chodím světem.
Už mi to začíná, je chvíle před adventem.
Už mi to začíná, sníh skryje bláto cest,
Hvězdář čas spočítá
jednu
a milion hvězd.
Jsem svatá Lucie, co ke každému přijde,
omrknout, zdali jste dost uklizení, lidé.
Jestli Vám na srdcích neleží strach jak cent.
Nejlepší brigáda,
co mi Bůh,
starý pán,
nechává na advent.
Jsem svatá Lucie. Po Praze jezdím metrem.
Ve kterém vagonu? Možná že právě ve tvém.
Mávnu ti na pozdrav a ty mi mávni zpět.
A tohle mávnutí
jak bílá peroutka
pro dnešek
očistí
svět.
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Rozhovor s Jaroslavou Krejcárkovou
seň hrála od začátku až do konce. Sloužilo se zády k lidu. Takže mně stačilo naučit se dvě tři mariánské písničky a hrálo
se. Nebo „Bože před tvou velebností“,
když třeba o něco šlo, a bylo to.

Jaké byly tvé varhanické začátky?
V Brandýse hrávala slepá dívka
z ústavu a také pan Beneš. Za moje
hraní může pater Lukáš, kaplan. Když
nastoupil, tak mi bylo deset. Moje rodiče
ho vozili na bohoslužby, protože neměl
auto. Pak měl motorku, na které jezdil ve
všední dny. Chodil k nám takřka denně
na večeři. Když mi bylo patnáct, tak přišel a říká: „Ty jsi se učila na to piáno.
Mně odešel varhaník ve Svémyslicích.
Tak to zkusíš“. Já říkala, že nic neumím.
To bylo asi v roce 1959. Tak jsem se naučila nejjednodušší písně jako „Máti Páně
přesvatá“.

Jezdila jste jen do Svémyslic?
Pater Lukáš to pak spojil s Dřevčicemi, mše tam byly v 8 hod, ve Svémyslicích potom v 9.30.
Farář měl Brandýs a kaplan okolí?
P. Lukáš měl ještě ráno kázání na
sedmé a pak jsme jeli autobusem v 7.45
do Dřevčic. Tam pak přijeli rodiče autem,
naložili patera Lukáše a mě a jelo se do
Svémyslic.

To byla tehdy asi oblíbená mariánská
píseň.
Tehdy byla doba, že se mariánská pí-

Dokončení příště.
Josef Hurt

Normálně nenormální rodina
Děkujeme MUDr. Světlaně Neupauerové za besedu o rodině, mezilidských vztazích a sexuální výchově, kterou uspořádala na faře v pátek 16.11.
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Katarina Holcová: Po škole u svojich detí
Advent. Tak podobný posvätnej dobe očakávania ľudského dieťaťa.
Každý deň je plný nových zázračných zmien v tele matky. Tak zázračných, ako by
sa nemali odohrávať na tisícoch miestach na svete naraz, kde bolo počaté dieťa, ale
len jediný raz. Telo matky sa zázračne mení, tisíc maličkostí zázračne začne fungovať
v presne určenom okamžiku, telo matky sa stáva posvätným priestorom, v ktorom
môže rásť nový život. Súkromný advent každej matky.
Máriino telo sa rovnako zázračne menilo, aby v ňom mohol rásť Boh. Ten zázrak
sa môže odohrať znova a v každom. Stačí zopakovať Máriino „Áno.“
Rodí sa človek. Prechádza z jedného sveta do druhého. Úzkosť z neznámeho.
Bolestivá cesta z tmy matkinho tela do svetla reflektorov pôrodnej sály. Na svete ho
čaká nová sloboda, oslobodenie od pupočnej šnúry, ktorá ho priväzovala k matke.
Prežiť túto zmenu môže len ten, kto je dostatočne zrelý.
Umiera človek. Prechádza z jedného sveta do druhého. Prežíva strach z neznámeho. Čaká ho cesta z tmy do svetla. Do novej slobody. Rozstrihne sa pupočná šnúra, ktorá ho priväzovala k hmotnému svetu, k odmeranému času, ku geneticky
danej farbe očí, zlej pamäti a výbušnej povahe, čo ho trápila celý pozemský život.
Vkročí do svetla Božej náruče, cieľa, z ktorého už nevedú cesty plné úzkosti. Nezahynúť na tejto ceste môže len ten, kto je zrelý.
Výsek sveta v okne. Na strechu pôrodnice prší. Potom dážď schne. Objavuje sa
slnko. Výsekom oblohy v okne prechádza mesiac. A ráno znova slnko. Človek leží,
nemôže vstať. Nič iné zo sveta preňho nezostalo, len ten pohľad z okna. Potom zrazu
môže vstať, prísť k oknu a svet sa preňho rozširuje o trávu na dvore a kvitnúci strom.
Všetky tie drobnosti majú zrazu iný význam. Je do nich sústredený celý stvorený
svet. Človek sa zotavuje, svet sa rozširuje, pohľad z okna sa stráca medzi desiatkami
iných obrazov. Aj schopnosť chápať.
O niekoľko domov ďalej je nemocnica, kde sa umiera. Možno práve teraz niekto,
kto už nevládze vstať, sleduje výsek sveta za oknom. Posledná príležitosť pochopiť
doteraz nepochopené. Potom celý stvorený svet zmenšený do plochy sklenených
tabuliek bledne, vytráca sa, úplne stráca zmysel, rozplynie sa v niečom úplne novom
a neznámom.
Narodenie človeka. Čas milosti. Telo matky odpočíva. Nohy ju neodnesú do behu
sveta. Myšlienky tekajú, pobiehajú v hlave. Slová modlitby sa rozpŕchnu, až zostane
len ticho. Ticho, v ktorom vnímate veľkosť Božej lásky. V tom tichu vám prinesú bezmocné ľudské telíčko. Dieťatko plače. Potom sa k vám pritúli a stíchne. Je v bezpečí.
Potrebuje Vás. Učí vás tichej, odovzdanej láske. Pán akoby bol zrazu bližšie. Ale to
len to malé telíčko vám obmäkčilo srdce a otvorilo oči.
Smrť. Úzkosť z neznámeho, hoci každú nedeľu opakujem slová Kréda a hovorím,
že verím vo vzkriesenie tela, každú Veľkú noc sa radujem, keď sa zapália svetlá a
rozozvučí organ v strede veľkonočnej vigílie.
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Smrť. V podobnosti s tajomstvom narodenia stiera sa úzkosť z neznámeho. Smrť
je čas milosti, keď sa približujeme Pánovi. Verím tomu? Ak nie, tak som sa ešte stále
málo v nehybnosti pozerala z okna. Ešte sa musím učiť odovzdanej lásky svojej niekoľkohodinovej dcéry.
Pokračování příště...

Z kázání svatého Lva Velikého
Nejmilejší, náš Spasitel se dnes narodil. Radujme se! Kde se slaví narozeniny života, tam není dovoleno nechávat místo pro smutek. Tento život, když
nás zbavil strachu ze smrtelnosti, přináší
nám radost ze slíbené věčnosti.
Nikdo není vylučován z účasti na
tomto nadšení, všichni mají tentýž
společný důvod k radosti; neboť náš
Pán, přemožitel hříchu a smrti, nikoho
sice neshledal bez viny, ale přišel, aby
všechny vysvobodil. Nechť plesá svatý,
blíží se k palmě vítězství. Nechť se raduje hříšník, nabízí se mu milost. Nechť
se vzchopí pohan, je volán k životu.

Boží Syn v plnosti času, stanovené
podle nevyzpytatelného úradku Božího,
vzal na sebe lidskou přirozenost, aby ji
smířil s jejím tvůrcem. Tak měl být původce smrti ďábel poražen tou přirozeností, jejímž prostřednictvím zvítězil.
Plesající andělé při narození Pána
zpívají „Sláva na výsostech Bohu“ a
oznamují na zemi pokoj lidem, ve kterých má Bůh zalíbení. Vidí totiž nebeský
Jeruzalém vytvářený ze všech národů
světa. Jak velkou radost nad tímto dílem
nevýslovné Boží lásky má mít ve své nepatrnosti člověk, když se nad ním tolik
radují ve své vznešenosti andělé?

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
mše nejsou
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

