
ZPRAVODAJ

Římskokatolické farnosti Brandýs nad Labem

ČÍSLO 2 ÚNOR 2019

Úvodní slovo P. Josefa Hurta

Je dobře, že papež věnuje pozor-
nost mladé generaci. Přimlouvám se
za pročtení jeho moudrých slov pro-
nesených při setkání s mladými lidmi
v Panamě. Setkání mládeže s pape-
žem Františkem tak přináší opět inspi-
raci pro vnímání duchovní cesty mla-
dých lidí. Rovněž všem doporučuji četbu
nové knihy Marka Orka Váchy „Radost
z Boha“ a knihy psychologa Pavla Říčana
„Spirituální výchova v rodině“.

Měsíc únor začíná být u některých lidí
populární jako test toho, jak dlouho vy-
drží bez alkoholu. Pro řadu lidí je také
měsícem spojeným se sv. Valentinem a
národním týdnem promanželství.

Různé výzvy, různépriority, avšak pro
mnoho lidí zůstává velkým tématem, jak
nakládat s časem, když nestíháme plnit
všechny úkoly a povinnosti. Někdy je to

zkouška trpělivosti, kreativity a rozlišo-
vání. PapežFrantišek vyjádřil něcohodně
důležitého ve vztahu k času, vývoji a na-
šim očekáváním: „Dát prioritu času zna-
mená věnovat se započetí procesů, spíše
než přivlastňování prostorů. Tento prin-
cip dovoluje pracovat dlouhodobě, bez
posedlosti bezprostředními výsledky.“



Oznámení

Dětskámše

Mše svatá pro děti bude 10.2. 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. Kupko-
vou.

Biblický klub

Setkání Biblického klubu bude
v úterý 26.2. od 19.15 na brandýské faře.
Všichni farníci jsou srdečně zváni.

Manželské exercicie

V úterý 5.2. a 19.2. od 19.30 se konají
na faře svatoignáckémanželské exercicie
s modlitbou, meditací a sv. přijímáním.

Modlitby matek

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

Farní ples

Srdečně zveme všechny příznivce
společenského tance na farní ples, který
se uskuteční v pátek 15.2. od 20 hodin
v hostinci U Jelena vHlavenci. Vstupenky
jsou již v prodeji. Kontakt: JarmilaHabar-
tová., tel. 775 276 586.

Tříkrálová sbírka 2019

Letošní sbírka vynesla celkem 71.355
Kč. Děkuji za podporu charitního díla
všem dobrodincům, dárcům, kolední-
kům, zaměstnancům střediska Charity
v Brandýse, dobrovolníkům,městu Bran-
dýs n. L. – St. Boleslav, zápským skautům
atd. Petr Krejcárek.

Postní duchovní obnova

Postní duchovní obnovu povede P.
JanHoukal v sobotu 16.3. od 9 do 12 hod.

Stěhování karmelitek do na-
šeho regionu
V Drastech, osadě nedaleko Prahy a

také nedaleko od Brandýsa (24 km/25
min.) vyrůstá klášter karmelitek. Již na
podzim by měla být obyvána první část
areálu, tzv. Panský dům. Sestry koupily
objekt od Vyšehradské kapituly a po-
stupně bude také klášter sloužit i pro
hosty. Tzv. Dům navštívení bude nabízet
účast na modlitbách, místo pro exercicie
a také lesopark pro děti. Komunitu tvoří
devět sester ve věku 24–50 let.

Národní týdenmanželství 2019

Jižpo třinácté sebudevČeské repub-
lice konat v týdnu od 11. do 17.2.2019 Ná-
rodní týdenmanželství. Letosnesemotto
uvZabijáci manželství a jak se jim bránit.
Týden manželství začne v pondělí 11.2.
tiskovou konferencí v Senátu od 10 hodin
pod záštitou senátora Marka Hilšera.

Liturgický kalendář

Sobota 2. února
Svátek Uvedení Páně do chrámu
Úterý 5. února
Sv. Agáta
Pondělí 11. února
PannaMaria Lurdská
Pátek 22. února
Svátek Stolce sv. Petra
Pátek 23. února
Sv. Polykarpa
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Papež František kmladým lidem při setkání v Panamě

Drazí mladí, dobrý večer!

Jak krásné je opět se setkat, a tento-
krát v téhle zemi, která nás přijímá s tako-
vou radostí a pestrostí! Světové dny mlá-
deže jsou pro církev znovu oslavou ra-
dosti a naděje, a pro celý svět velikým
svědectvím víry. Vzpomínám si, že v Kra-
kově seměněkteří z vás zeptali, zda budu
v Panamě a já jim tehdy řekl: „Já sám za
sebe nevím, ale ,Petr’ tam určitě bude.
,Petr’ tam určitě bude.“ Dnes mě těší, že
můžu říct: „Petr“ je tady, aby s vámi spo-
lečněoslavovalaobnovoval víruanaději.
„Petr“ a církev kráčí společně s vámi a
chceme vám vzkázat, abyste se nebáli a
pokračovali dále se svěží silou a roztěka-
ností, které nám pomáhají být štastnější
a dostupnější, lepšími svědky Evangelia.
Jít kupředu a přitom nebudovat něja-
kou pararelní církev, která by díky nějaké
akci pro mladé byla „zábavnější“ nebo
„cool“, i kdyby to bylo něco, co by se vám
líbilo. Myslet tímto způsobem by zname-
nalo nerespektovat nikoho z vás a nere-
spektovat ani nic z toho, co se skrz vás
Duch svatý snaží sdělit. Vůbec ne! Spo-
lečně s vámi chceme znovu objevit a pro-
budit neustálou svěžest amladost církve,
zatímco se otevíráme novým Letnicím.
Jak už jsme zažili během Synody, tak
je tohle pouze možné, když si vzájemně
nasloucháme a sdílíme spolu své zku-
šenosti, čímž se podporujeme, abychom
pokračovali dál a hlásali o našem Pánu
tím, že sloužíme našim bratrům a se-
strám, služba konkrétní. Vím, že dojít až
sem nebylo snadné. Znám to úsilí a tu
oběť, kterou jste dali za to, abyste se to-
hoto dne mohli zúčastnit. Spousty dní

strávených prací a oddaností, setkáními
ohledně reflexe a modlitby, to vše dělá
z téhle cesty sem odměnu. Učedník není
pouze ten, kdo dojde namísto určení, ale
ten, kdo začíná jednat, kdo se nebojí za-
riskovat a vydat se na cestu. Tohle je jeho
největší radost, být na cestě. Vy jste se
taky nebáli na tu cestu vydat. Dnes jsme
sem všichni došli, protože tahle cesta za-
čala v každé komunitě už před nějakým
časem.

Přícházíme sem z odlišných kultur a
národů,mluvíme různými jazyky, nosíme
jiné oblečení. Každý z našich národů si
prožil jiné životní příběhy a okolnosti.
V tolika věcech se lišíme, ale nic z toho
nám nezabránilo, abychom se tu teď ra-
dostně sešli. To všechno je možné díky
tomu, že víme, že je něco, co nás spojuje,
je někdo, kdo je nám bratrem. Vy, drazí
přátelé, jste obětovali mnoho, abyste se
mohli tady setkat a díky tomu jste se stali
pravými učiteli a konstruktéry kultury se-
tkávání. Svými gesty a skutky, svými ná-
zory na věci kolem vás, prosbami a pře-
devším svojí citlivostí popíráte a odmí-
táte jakékoliv diskurzy, které se nás snaží
rozdělit a soustředí se na vyloučení těch,
„kteří nejsou jako my“. A to je proto,
jak intuivně tušíte, že „pravá láska ne-
ruší oprávněné rozdíly, ale harmonizuje
je ve vyšší jednotě.“Nadruhoustranuale
víme, že otec lží dává přednost národu,
který je rozdělený a rozhněvaný, před ná-
rodem, který umí spolupracovat. Učíte
nás, že setkávat se neznamená vypadat
stejně, myslet na stejné věci nebo se je-
den po druhém opičit, poslouchat stej-
nou hudbu nebo nosit fotbalový dres od
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stejného klubu. Ne, tohle ne. Kultura se-
tkávání je voláním, které nás zve k napl-
nění společného snu. Ano, velkého snu,
ve kterém má každý své místo. Za tento
sen dal Ježíš na kříži svůj život a Duch
svatý se v den Letnic vlil v podobě ohně
každémumuži a ženě do srdce, do tvého
i do mého, v naději, že bude nadále růst
a vzkvétat. Sen jménemJežíš, seslanýOt-
cem s nadějí, že poroste a bude žít v srdci
každého z nás. Sen proudící našimi ží-
lami, který vzrušuje naše srdce a roz-
tančí hopokaždé, když uslyšíme: „Abyste
se navzájem milovali; jako já jsem milo-
val vás, i vy se milujte navzájem. Podle
toho všichni poznají, že jste moji učed-
níci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“

Jeden svatý, který pochází z těchto
zemí, Oscar Romero, rád říkával:
„Křesťanství není sbírka nauk, kterým se
má věřit, zákonů, které se mají dodržo-
vat nebo nějakých zákazů. To není moc
příjemné. Křesťanství je bytost, která mě
velmi milovala, která žádá a ptá se po
mé lásce. Křesťanství je Kristus.“ To zna-
mená, že máme nadále pokračovat ve
snu, za který dal svůj život: milovat tak,
jak on miloval nás. Ptáme se: Co nás
sjednocuje? Proč jsme sjednocení? Co
nás táhne k sobě, abychom se setká-
vali? Víme, že jsme byli milováni takovou
láskou, že o ní nechceme a nemůžeme
mlčet, která nás nutí k tomu, abychom
odpovídali stejným způsobem: láskou.
Vždyť nás má ve své moci láska Kristova.
Láska, která neutlačuje, láska, která ne-
ustupuje nebo nemlčí, láska, která ne-
ponižuje a nedominuje. Je to láska na-
šeho Pána, každodenní láska, diskrétní
a úctyhodná, láska svobody a pro svo-
bodu, láska, která uzdravuje a pozdvi-

huje. Je to láska našeho Pána, která víc
pozvedá, než nechá padnout, víc usmi-
řuje, než se odvrací, dává nové příleži-
tosti, než zavrhuje, je to láska budouc-
nosti, ne minulosti. Je to láska tichá,
láskanataženédlaněpřipravenapomoci.
Věříš v takovouhle lásku? Je to láska,
která má smysl? To byla ta samá otázka
adresovaná Marii. Anděl se jí zeptal, zda
chtěla nést tento sen ve svém lůně, udě-
lat z něj živou bytost. Ona odpověděla
„Jsem služebnice Páně, at se mi stane
podle tvého slova.“ Marie se odhodlala
říct „ano“. Odhodlala se dát svůj život za
Boží sen. A na to samé se ptá anděl i tebe,
i mě: „Chceš, aby se tento sen splnil?
Chceš z něj udělat živou bytost pomocí
svých rukou, nohou, pohledem, srdcem?
Chceš, aby to byla láska našeho Otce, co
ti otevře nové horizonty a přenese tě na
cesty, o kterých se nikdy nikomu ani ne-
snilo, cesty, které přináší radost a v srdci
tě roztančí a rozezpívají?“

Odvážíme se říct andělu jako Marie:
„Hle, služebníci Páně, staň se nám podle
tvého slova?“ Drazímladí, to nejvíce oče-
kávané z tohoto Dne mládeže nebude
nějaký finální dokument, nějaká pode-
psaná smlouva nebo jasně daný pro-
gram. To nejvíce očekávané z tohoto
setkání budou vaše tváře a modlitba.
Každý z vás se vrátí domů s novou si-
lou, kterápochází ze setkání s ostatními a
s Pánem. Budeme naplněni Duchem sva-
tým, abychom si neustále připomínali, že
chceme žít tento sen, který nás sjedno-
cuje. Připomínejme si, že nechceme, aby
srdce světa vychladlo. At už jsme kdeko-
liv a děláme cokoliv, vždy semůžeme po-
dívat vzhůrua říct: Pane,naučměmilovat
tak, jako jsi nás miloval ty.
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O jednotě křesťanů

Každý rok 18. ledna slaví církev pa-
mátku Panny Marie, Matky jednoty křes-
ťanů. Je to den věnovaný modlitbám
za sjednocení rozdělených křesťanských
církví, tedy připomínka ekumenického
hnutí. Usilujeme-li o jednotu křesťanů,
neměla by nám však ještě více ležet na
srdci jednota uvnitř naší vlastní církve,
církve katolické?

Nejde jistě o všeobecnou jednotu
smýšlení, názorů, vkusu či zálib. Jde
o víru, kterou sdílíme, a která z nás činí
údy těla Kristova zde na zemi. Řečeno
slovy jednoho hymnu: „Jeden Pán, jedna
víra, jeden křest pojí nás, tvoříme jedno
tělo, slyšíme Kristův hlas: Otče, ať jsou
jedno, jak ty vemně, ať jsou světlem světa,
solí země.“ A jak to je nynímezimnohými
z nás, kdo vyznáváme Krista? Prožíváme
mnohé spory o světské i církevní záleži-
tosti, v nichž proti sobě vždy stojí dva ex-
trémní postoje, ani jeden však nebývá in-
spirován Boží moudrostí a Duchem sva-
tým. Pravda bývá složitá a mnohotvárná,
moderní člověk si ale žádá jednoduché
a rázné slogany, aby nemusel příliš pře-
mýšlet. Jen extrémní a jednoduše vyjá-
dřený postoj může dnešního člověka za-
ujmout a zaslouží si pozornost veřejnosti.

U lidí bez víry toto nemůže překvapo-
vat, vždyť nemají z čeho čerpat opravdo-
vouMoudrost. Ale překvapuje to u lidí vě-
řících a ještě více u kněží a představitelů
církve. Překvapuje netolerance a tvrdost,
s jakou vůči sobě představitelé různých
názorových směrů vystupují. Nejvíc snad
u těch, kteří překypují tolerancí vůči ate-
istům a lidem jiných vyznání, ale neumějí
v sobě najít špetku tolerance vůči někte-
rým svým souvěrcům. Ještě horší je, že

lidé přejímají názory podle toho, kdo je
hlásá, ne podle toho, jakou hodnotu ten
nebo onen názor nese.

Svatý Pavel píše v 1. listě Korinťanům:
„Napomínám vás, bratři, jménem našeho
Pána Ježíše Krista: Buďte všichni zajedno
a ať nejsoumezi vámi roztržky. Stejně usu-
zujte a stejně smýšlejte. Lidé z Chloina
domu mi totiž o vás oznámili, moji bratři,
že se mezi sebou hádáte. Mluvím o tom,
že každý z vás říká něco jiného: »Já držím
sPavlem!«, »já zase sApollem!«, »a já sPe-
trem!«, »já s Kristem!« Je Kristus rozdělen?
Copak byl za vás ukřižován Pavel? Nebo
jste byli ve jménu Pavlově pokřtěni?“ Od
té doby, co Pavel toto napsal, uplynulo
téměř dva tisíce let. To jsme od té doby
nic nepochopili?

Můžeme mít rozdílné názory na
spoustu věcí světských i církevních. Mů-
žeme se lišit v tom, co si myslíme o eko-
nomice, ekologii, Evropské unii, feminis-
tickém hnutí, a tak dále. Můžeme se li-
šit v názorech na potřebu radikální re-
formy církve a otázkách jejího přizpůso-
bení modernímu světu. Neměli bychom
se ale přizpůsobovat modernímu světu
v jeho povrchnosti a pomatenosti. Texty,
které čteme v kostele nebo v breviáři,
jsou stovky a tisíce let staré a přesto ne-
ztratily nic ze své hluboké moudrosti a
mluví ke dnešnímu člověku stejně na-
léhavě, jako ke stovkám generací před
námi. Víme z nich, že láska, milosrden-
ství a odpuštění poskytnuté bližnímu
jsou jádrem naší víry, vrcholným proje-
vem moudrosti a klíčem k Božímu krá-
lovství. Žádnénázorové rozdíly nemohou
tomuto být překážkou.

Michal Kulich
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Modlitba k Panně Marii za jednotu církve

K tobě ať se obrací má modlitba, bla-
žená Panno, neboť tvůj sladký hlas nedo-
léhá ani tak k lidskému sluchu, jako spíše
k srdci Miláčkovu. K tobě volám, mocná
vládkyně světa, Matko Boží, požehnaná
rodičko Života, prostřednice lidskéhopo-
kolení, přímluvkyně hříšníků.

Pospěšnapomoc, ať nejsme rozchvá-
ceni, ať nejsme zničeni, ať se nerozště-
píme. Povstaň, buď k nám dobrotivá, po-
vstaň, buď k nám milostivá, povstaň, my
sami nemůžeme povstat pod tíhou svých
hříchů, abychom ukázali svou bídu.

Povstaň, přítelkyně, těšitelko ubo-
hých a opuštěných a přítelkyně hříšníků,
svazkem pokoje spoj znesvářené, vždyť
v tobě se spojily v podivuhodnou jednotu
tak rozdílné přirozenosti tvého Syna.
Spoj protiklady tak rozdílných chtění,

záměrů, citů a názorů pevným poutem
opravdové a dokonalé lásky. Přijď nám
na pomoc! My sami nechceme, ba ani
nemůžeme přijít, protože nám brání cti-
žádost, lakota, marnivost a vášeň. Přijď
tedy ty k nám!

Kéž tvé neporušené panenství vy-
rovná vinu naší porušenosti a tvá pravá,
Bohumilá pokora naši nadutou domýšli-
vost; kéž tvá všem široce rozevřená láska
přikryje ubohost našeho sobectví a tvá
neposkvrněná čistota kéž zahladí skvrnu
našeho rozštěpení, které jsme způsobili
všemi těmito proviněními. Co si sami ne-
zasloužíme, ať nám dá Bůh na tvou slav-
nou přímluvu.

Petr Klarifikátor, převor roudnický, cca.
1400

Putování za sv. Stapinem

Nedaleko Bakova nad Jizerou, ukrytá
v lese na místě zvaném Klokočka, stojí
krásná barokní kaple. Pod kaplí je vy-
datný pramen a po staletí lidé věří v jeho
léčivé účinky. Kolem kaple rostou keře
klokoče, které daly místu jméno.

Kaple je zasvěcená sv. Stapinovi.
Ještě jste o takovém patrociniu nikdy
neslyšeli? Asi nejste sami. Sv. Stapin je
světec u nás dnes docela neznámý. Žil
v 7. století jako poustevník v horách po-
blíž města Dourgne v jižní Francii. Byl vy-
hledáván pro své léčitelské schopnosti a
později se stal biskupemvCarcassonne a
zemřel v pověsti svatosti. Protože doká-
zal léčit zvláště neduhy nohou, ve středo-
věku k němu vysílali své prosby za uzdra-

vení nemocní dnou. A to je také důvod,
proč je mu zasvěcena kaple na Klokočce.
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Kdysi prý se kterýsi člen rodu Vald-
štejnů umyl vodou ze studánky na Klo-
kočce a jeho bolesti polevily. Toto uzdra-
venípřičítal přímluvě sv. Stapinaanechal
nad pramenem postavit dřevěnou kapli.
Dnešní barokní kaple pochází z let 1724-
1730 a na místě zchátralé dřevěné kap-
ličky ji dala vystavět hraběnkaMarie Mar-
kéta Valdštejnová. Časem jméno sv. Sta-
pina upadlo v zapomnění a kaple dostala
i druhého patrona, sv. Prokopa. Proto ji
můžete v některých mapách najít i pod
tímto jménem.

Pokud jsme Vás nalákali, abyste se
jeli na Klokočku podívat, zkuste tam do-
jít třeba po červené značce z Malé Bělé
nebo z Nové Vsi u Bakova. Na této cestě
jsou zastavení křížové cesty a různá pře-
kvapení v podobě dřevěných soch les-
ních zvířátek. A pokud byste se chtěli po-
dívat i dovnitř do kaple, můžete přijít na
mši svatou, které se zde konají od května
do září vždy první sobotu v měsíci ve 14
hodin.

Monika Pecková

Kolik talentů

Kolik talentů
Kolik talentů a hřiven
dostala jsi nádavkem!
Jaks je využila?
Jaks je zúročila?
Jaks je znásobíla?

Nablízku je účtování!
Kdo se tebe ujme,
kdo dá dobrozdání?

Zvučný, tvárný hlas
do vínku dostalas.
Bavilo tě malování,
přednášení, psaní,
na jevišti hraní.

Splácej, splácej dluhy!
Jak a komu?
Stvořiteli svému!

Prázdné ruce máš
i prázdnou hlavu,
tíha let nad tebou visí,
k zemi tlačí.
Jsi jak zvadající květ.
Ubývá ti sil
a tvémládí
v nedohlednu jest.

Teď tě čeká účtování
před dárcem –
BohemOtcem, Bohem Synem.
Svatý Duch se neopozdí.
Popílí si,
nezapomeň!

Doubravka Svobodová
19.1.2013
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Katarina Holcová: Po škole u svojich detí

Cestovanie. Som na ňom závislá. Od
malička som chcela svet vidieť, počuť,
ohmatať, ovoňať, ochutnať. Potom prišli
deti a ja sommusela zostať doma.

Najskôr som bola nepokojná, lebo
svetmastále lákal. Potom, veľmipomaly,
nenápadne a ticho som objavila, že svet,
to je aj tajomstvo skryté v srdciach mo-
jich detí. Svet je prerušiť rýchle sa mi-
hajúce obrazy za oknom vlaku, vystúpiť a
zistiť, že za každým tým obrazom žijú ľu-
dia.

Odvtedy môžem plávať jazerami det-
ských prianí. V diaľke hádať obrysy vz-
dialených hôr ich ďalších osudov. Vi-
dieť ako sa z nenápadných potôčkov
ich prvýchmedziľudských vzťahov tvoria
sútoky riek prvých veľkých kamarátstiev.
Môžem plávaťmorom lásky, ktorú rozdá-

vajú ešte spontánne. Ocitnem sa aj na
púšti detského smútku a strachu, ktorý
treba prekonať zavlažovacími kanálmi
prinášajúcimi istotu a dôveru. Prejdem
s nimi tajomné lesy detských objavov.
Navštívimmestáplnéhier. Vojdemdode-
dín detskej radosti z pre nás úplne ne-
zaujímavých a obyčajných vecí. Vyštve-
rámsanahradynedobytných tajomstiev.
Zmrznem na ľadovci detských sklamaní.
Po prvej ľútosti za exotickými krajinami
viem, naozaj viem, že teraz putujem na-
pínavejšími krajinami.

Skutočné hory, moria, hrady, lesy a
mestá stoja spokojne a nezmenene aj
bez odtlačkovmojich nôh. Detské krajiny
v dušiach mojich detí moju návštevu a
podanú ruku potrebujú.

Pokračování příště. . .

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 mše nejsou
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


