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Římskokatolické farnosti Brandýs nad Labem

ČÍSLO 5 KVĚTEN 2019

Úvodní slovo P. Josefa Hurta

Měsíc květen tradičně nabízí víc pro-
storu mariánské zbožnosti. V době tota-
litního režimu bývaly májové pobožnosti
jednou z mála možností náboženského
vzdělávání. Léta života ve svobodě při-
nesla mnoho možností i v náboženském
vzdělávání, ale času je zase nějak málo a
nabídek duchovních i světských mnoho.
To je jedenzparadoxůdnešnídoby.Např.
radio Proglas, televize Noe a také inter-
net jsou jednou velkou knihovnou. Jen
někdy se daří najít čas a energii ke spo-
lečným setkáním.

Tradičně nejvíce zájmu o náboženské
vzdělávání bývá vidět u lidí, kteří byli po-
křtěni v dospělosti. Někdy je také určující
přístup ke vzdělání všeobecně. I v profesi
a koníčcích může být trvalý zájem o po-
znání, ale může se také vystačit s tím, co
jsme se naučili v mládí nebo ve škole.
V profesi se tak lze lehce stát brzdou

svého kolektivu nebo pískem v soukolí.
A bohužel lze říci, že toto pokušení ne-
chuti se dál vzdělávat se nevyhýbá ani
osobám duchovním. A tak někteří si rádi
poslechnou komentáře a promluvy pa-
peže Františka a někteří opakují svá ká-
zání stále dokola a možná jen vytáhnou
své staré přípravy. A pak hrozí pokušení,
které nedávno trefně pojmenoval papež
František: „Kázání není rétorické cvičení,
ani soubor lidského moudra a znalostí,
protože tak by se podobalo pouhému
dříví. Má naopak projevovat Ducha (1 Kor
2,4), sdílet Boží slovo, jež se dotklo srdce
kazatele, který pak sděluje onu vřelost a
pomazání.“

Květen také už pár let je spojen s Nocí
kostelů, která si získala své nadšence,
dobrovolníky i hosty, kteří přicházejí.
Díky za čas a energii dobrovolníků v naší
farnosti.



Oznámení

Dětskámše

Mše svatá pro děti bude 12.5. od 10.30
v Brandýse (navíc k pravidelné ranní mši
v 8.30). Po dětské mši, cca. od 11:30, se
koná setkání chlapců.

Biblický klub

Setkání Biblického klubu budou
v úterý 7. a 21.5. od 19.15 na brandýské
faře. Na programu je četba duchovních
textů tradičních i moderních, krátké roz-
jímání o přečteném a modlitba nešpor.
Všichni farníci jsou srdečně zváni.

Manželské exercicie

V úterý 14. a 28.4. 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
16.5. ve 20 h. na faře.

Májové pobožnosti

Během května se budou po páteční
mši (od 18.00 h.) konat májové pobož-
nosti.

Pouť v Toušeni
V neděli 5.5. od 10.30 bude v Toušeni

poutní mše k poctě sv. Floriána.

Noc kostelů

V pátek 24.5. proběhne již tradiční
Noc kostelů. Otevřeny budou kostely
v Brandýse a v Zápech.

Audience u císaře Karla

Letošní Audience u císaře Karla je vě-
nována 30. výročí úmrtí císařovny Zity,
500. výročí úmrtí císaře Maxmiliána I. a
600. výročí smrti krále Václava IV. Pro-
gram začíná v sobotu 4.5. v 11.00 na ná-
draží Brandýs. Ve 13.00 začíná mše sv.
v kostele Obrácení sv. Pavla, kterou bude
celebrovat P. Přibyl, generální sekretář
ČBK.

Brigáda na faře

Zveme ochotné farníky na brigádu
v budoucí kapli na faře v sobotu 16.6. od
9.00 h.

Liturgický kalendář

Středa 1. května
Nezávazná památka sv. Josefa Dělníka
Pátek 3. května
Svátek sv. Filipa a Jakuba
Sobota 4. května
Připomínka sv. Floriána
Pondělí 6. května
Památka sv. Jana Sarkandra
Úterý 14. května
Svátek sv. Matěje
Čtvrtek 16. května
Svátek sv. Jana Nepomuckého
Pondělí 20. května
Památka sv. Klementa M. Hofbauera
Čtvrtek 30. května
Slavnost Nanebevstoupení Páně
Pátek 31. května
Svátek Navštívení Panny Marie
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Velikonoce v naší farnosti
Rád bych poděkoval našim mladým farníkům a jejich kamarádům, kteří letos již

potřetí nacvičili pašijovouhru a uvedli ji na Velký pátek v kostele. Věřím, že svouobětí
času a energie námvšemumožnili ponořit se běhemvelkopátečních obřadůhlouběji
do tohoto slavného tajemství naší víry.

Letos jsmekřtempřijali donašeho farního společenstvímanžele Jančurovy sdce-
rou Maruškou.

Děkujeme také našim zpěvákům, díky nimž jsme se mohli zastavit a lépe prožít
krásu velikonoční liturgie. A velké díky také ministrantům a všem, kteří např. výzdo-
bou a úklidem přispěli k hezkým velikonočním svátkům. Každý z nás nějak přispívá
k tomu, abychom se cítili dobře v chrámu Páně nejen v neděli.
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Krátké eucharistické úvahy pražské arcidiecéze
V době od 28.4. do 16.6. jsou farnosti pražské arcidiecéze zvány ke katechezím

o eucharistii, které budou čteny na závěr nedělních bohoslužeb. Celý program vyvr-
cholí Slavností Těla a Krve Páně v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 20.6. v 17 hod.

Každá z eucharistických minikatechezí je doplněna několika citáty, z nichž ně-
které nabízím. Celé katecheze budu zasílat e-mailem spolu s ohláškami.

kardinál Josef Beran
Eucharistie a práce. Nepatrnou hlás-

kou je „a“. Spojuje však neobsáhlé po-
jmy. Práce – vše veliké, krásné, vznešené
a ušlechtilé v řádu přirozena. Eucharistie
– zdroj vší velikosti, krásy a ušlechtilosti
nadpřirozené. A ve spojení obou spočívá
základ všeho dobra. Co je tělo bez duše,
to je přirozeno bez nadpřirozena, to je
práce bez Eucharistie. (Pastýřský list, 8.
prosince 1946)

Radek Tichý
Vnaší eucharistickémodlitběprávem

klademe největší důraz na proměňování,
kdy kněz zvolna a zřetelně opakuje Kris-
tova slova a všichni z úcty klečí. Tato část
nás vynikajícím způsobem spojuje s Je-
žíšovou Poslední večeří a s jeho obětí
na kříži, kterou Poslední večeře předzna-
menala. Neměli bychomale přehlédnout
tzv. epiklézi, což je prosba o Ducha sva-
tého, kterou kněz říká dokonce dvakrát:
Nejprve před proměňováním, když vzta-
huje ruce nad dary a prosí, aby je Duch
svatý proměnil v tělo a krev Ježíše. Druhá
epikléze jepoproměňování—tehdykněz
prosí, aby Duch svatý proměnil ty, kdo
půjdou ke svatému přijímání, v Ježíšovo
tělo, kterým je církev.

Radek Tichý
Rozlomení hostie během zpěvu Be-

ránkuBoží je taknenápadnýmgestem, že
semůže snadno stát, že si ho někdo třeba

ani nevšimne. V židovské večeři patřilo
gesto lámání chleba otci, který se stará
o svou rodinu a o ty, kdo jsoumu svěřeni.
Bylo to také gesto pohostinnosti, péče
o ty, kdo jsou chudí nebo na cestách.
Když Ježíš rozlámal chléb, byl to shrnutí
jeho celého životního příběhu, jeho roz-
dání se pro druhé a zároveň předzna-
menání jeho oběti na kříži. A konečně
rozlámání chleba je gesto jednoty. Ti,
kdopojídají kousky jednohochleba, patří
k sobě.

Katechismus katolické církve
Copůsobí hmotný pokrmvnašem tě-

lesném životě, to podivuhodným způso-
bem uskutečňuje přijímání v našem du-
chovním životě. . . nás odděluje od hří-
chu. . . . tělesný pokrm slouží k tomu,
aby obnovil ztracené síly, tak eucharis-
tie posiluje lásku, která má v každoden-
ním životě sklon slábnout; takto oživo-
vaná láska zahlazuje všední hříchy. . . . Ti,
kdo přijímají eucharistii, jsou mnohem
úžeji spojeni s Kristem. Stejným poutem
je Kristus spojuje se všemi věřícími v jed-
nom jediném těle.

Sv. Augustin
Jste-li tělo Kristovo a jeho údy, je

na oltáři Páně předkládáno vaše tajem-
ství a vy přijímáte své tajemství. . . Říká
se ti: „Tělo Kristovo“ a ty odpovídáš:
„Amen.“ Buď tedy údem Kristovým, aby
tvé „amen“ bylo upřímné.
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Charitativní pomoc potřebným

Sestry vincentky, Společnost Dcer
křesťanské lásky sv. Vincence de Paul,
působí v našem městě Brandýs nad La-
bem–Stará Boleslav a blízkém okolí. Je-
jich stěžejní činností je denní péče o se-
niory, především kněze, v Charitním do-
mově ve Staré Boleslavi, pomáhají ro-
dinám s dětmi a seniorům ve složité fi-
nanční situaci i bezdomovcům. Široká
veřejnost mohla zaznamenat jejich an-
gažovanost např. v projektu Brandýsko-
boleslavské vánoční krabičky, která se
vloni konala již potřetí nebo v Národní
potravinové sbírce v Tescu Brandýs nad
Labem.

Situace sociálně slabé rodiny je
vmnoha ohledech komplikovaná, někdo
pociťuje stud, přes který není schopen
o pomoc požádat, byť by byla pomoc cí-
lená jeho dítěti. Citlivým přístupem se
sestrám vincentkám podařilo navázat
kontakt s cca 60 rodinami, které vítají
podporu (předevšímvpředvánočnímob-
dobí), z toho asi 20 rodin je podporováno
během celého roku. V takovém vztahu
panuje oboustranná důvěra, zajištění
anonymity rodiny navenek. Jsou děti,
které nemohou chodit do školní jídelny
se svými spolužákynaoběd, na sportovní
kroužky, do ZUŠ, některé rodiny by rády
dopřály svým dětem o prázdninách zá-
žitky z tábora, alenemohousi to finančně
dovolit.

Konkrétní pomoc rodinám spočívá
v darování potravin, pořádání bazárků
věcí dennípotřeby, občas sepřihlásí dob-
rovolník s nabídkou nepotřebného ná-
bytku, někdo nabídne platbu obědů dí-
těti ve škole, probíhá doučování.

Velmi vítaná by byla další pomoc,

např. formou občasné sbírky droge-
rie, školních potřeb, přípravy mikuláš-
ských balíčků. I forma osobního nasa-
zení by byla prospěšná. V ulici Na Do-
líku ve Staré Boleslavi městský úřad vy-
členil prostory, které budou sloužit ke
sběru a výdeji potravin a darovaných
věcí, protože prostory sester vincen-
tek další kapacitu nemají. Bylo by pří-
nosné, kdyby se našly osoby, které by
mohly v těchto prostorách vypomoci,
třeba i jednu hodinu týdně. Zprovoz-
nění tohoto centra se předpokládá od
června 2019, v současné době se pro-
story stavebně připravují. Jestliže byste
se rád/a do takové pomoci zapojil/a,
či máte další konkrétní návrh, kontak-
tujte mne prosím prostřednictvím mailu
petra.jancurova@seznam.cz, případně
sestru Veroniku s.veronika@centrum.cz.

Využijme kontaktů sester vincentek a
nabídněme společně s nimi pomocnou
ruku lidem v nouzi v našem okolí – po-
moc v hmotném zajištění chodu domác-
nosti, v rozvoji dítěte, v začleňování dí-
těte do kolektivu vrstevníků. Mnohdy pří-
jemci takové pomoci zůstanou utajeni,
někdy půjde o pomoc konkrétní osobě,
v každém případě se bude respektovat
„poptávka“ a přání potřebných. Nejbližší
termín pomoci je v sobotu 18.5.2019, kdy
se pořádá Národní potravinová sbírka od
8 do 18 hod. v Tesco Brandýs nad Labem;
v případě zájmu pomoci laskavě kontak-
tujte sestry vincentky poblíž vchodu.

Předem děkuji za Vaši pomoc, Bůh
Vám žehnej.

Ve spolupráci se sestrou Veronikou na-
psala Petra Marie Zdislava Jančurová
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Beseda o pěstounství

Město Brandýs nad Labem-Stará Bo-
leslav pořádádne 12.6. od 17 hod. besedu
na téma pěstounství. Beseda se koná na

Městském úřadě v ul. Ivana Olbrachta 59.
Vstup zdarma.

Rozhovor s Ninou Novákovou

Jak dlouho žiješ v Brandýse?

V Brandýse jsem se narodila a byla
jsem pokřtěna, stejně jako moje ma-
minka amůj syn Karel.

Někteří farníci si pamatují tvé vyučování
náboženství a další aktivity pro děti, ro-
dinné dovolené atd? Jak se daly věci do
pohybu?

V 90. letech jsme neměli stálého
kněze a řešili jsme náboženství našich
dětí. Volba padla na mě, tak jsem ab-
solvovala katechetický kurs. Náboženství
bylo společné, na některé aktivity jsme
se dělili podle věku, protože šikovní ro-
diče byli vždy nablízku. Na farním pobytu
v Janských Lázních vzniklo společen-
ství Rytířů odvážného srdce. Rytíři čer-
vení, předškoláci, zelení, čtenáři Písma
a modří, kteří prokázali odvahu diskuto-
vat o otázkách víry. Farní dovolené byly
pro všechny. Dařilo se sladit režim ro-
din s nejmenšími dětmi, rytířů, jejich ro-
dičů i farníků seniorů. Hlavně, že jsme
byli spolu. Současným katechetům přeji,
ať se všechno daří. Ty „mé“ děti už jsou
na vysoké škole.

Jaký je tvůj vztah k politice a co tě vede
k řadě aktivit včetně účasti na kandidátce
do evropského parlamentu?

Byla jsem v komunální, krajské i par-
lamentní politice, přesto politiku k životu

nepotřebuji. Co potřebuji, a uvědomuji si
to s narůstajícím věkem čím dál víc, je
čisté svědomí. Proto otevřeně mluvím a
píšu zejména o dvou hrozbách: První je
zrazování evropské křesťanské kultury ži-
vota a lásky, tou druhou je ideologická
výchova dětí bez ohledu na názor rodičů.
Jsem v kontaktu s odborníky, nejen z ČR,
a pokoušíme se navrhnout lepší cestu.
V roce 2017 jsem odešla z politiky a teď,
abych využila všech možností, jak věci
pozitivně ovlivnit, přijala jsem místo na
kandidátce KDU-ČSL do Evropského par-
lamentu. Uvidíme, kde mě Pán potře-
buje.

A jaká je historie tvého vztahu k bl. Karlovi
a staroboleslavským slavnostem?

Blahoslaveného Karla I. představil
mně i Brandýsu můj manžel Milan. Křes-
ťanského panovníka, vzor manžela a
otce, světce pro naši dobu. Národní sva-
továclavská pouť navázala na obětavé
snahy z 90. let. V roce 2003 jsme pře-
svědčili pana kardinála Vlka, aby se mše
svatá konala na náměstí, podařilo se vy-
jednat přímý TV přenos, finanční pod-
poru Ministerstva kultury a města. Pán
měl ve správný čas na správném místě
mého manžela a já se jen snažila pomá-
hat. Třeba (17 let) prováděním ve staro-
boleslavských chrámech nebo progra-
mem pro školy Tajemství chrámů.
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Pokřtěný jsem. Co teď číst?

Jsem čerstvě pokřtěný a rád bych za-
čal číst nějakou duchovní literaturu. Je jí
ale velká spousta. Kde začít?

Sám jsem konvertita, můj křest se
odehrál ještě za minulého režimu skoro
před třiceti lety. Od té doby se leccos
v dostupnosti duchovní literatury změ-
nilo. Především byly z velké části dopl-
něny základní kameny jak té věroučné,
tak duchovní nebo beletristické litera-
tury. V krátké odpovědi nelze tedy vyjme-
novat ani zlomek kvalitních textů a můj
výběr bude nutně osobní.

Co se týká přehledných textů o víře
(katolické nebo obecněji křesťanské), za
klíčové považuji dva, a to Katechismus
katolické církve, na němž pracovali nej-
lepší současní církevní teologové v čele
s kardinálem Schönbornem, a Ratzinge-
rův Úvod do křesťanství, jenž vyšel ve
zbrusu novém překladu Vratislava Sle-
záka roku 2007. Další knihou, kterou po-
važuji za nezbytnou pro všeobecný pře-
hled o topografii Ježíšova života, je kla-
sické kompendium Gerharda Krolla Po
stopách Ježíšových.

Pro začátečníka jsou žánrově do-
stupné také knižní rozhovory, které jsou
tematicky zaměřené třeba na teologii
nebo biblistiku. Právě takové nabízí na-
kladatelství Vyšehrad, kteréužněkolik let
vydává pravidelně rozhovory Petra Va-
ďury s předními českými biblisty různých
křesťanských konfesí (s Janem Sokolem,
Janem Hellerem, Pavlem Hoškem, Pe-
trem Pokorným a dalšími). O stavu sou-
časného křesťanství svědčí také oblíbené
rozhovory „o životě“ (naposledy úspěšné
interview s Václavem Vackem). A nelze

také opomenout esejisty-klasiky, jako
jsou Tomáš Halík nebo Marek Orko Vá-
cha. Oba jsou už tak známí, že je skoro
nemá cenu připomínat. Ze zahraničních
autorů to jsou samozřejmě Anselm Grün,
Elias Vella nebo odlehčenější Anthony de
Mello.

Pro toho, kdo by chtěl nahlédnout
víc pod pokličku biblistiky a teologie,
je vhodné sledovat některá periodika:
Salve, Universum či archiv Teologických
textů.

Pokud by zvídavý konvertita chtěl jít
dál, musí sáhnout po klasice duchovní li-
teratury. V této oblasti je skoro nezbytná
četba takových autorů, jako jsou Tho-
mas Merton (Sedmistupňová hora) nebo
Charles de Foucauld a Carlo Caretto.
Svou klasickou literaturu mají také jed-
notlivé spirituality, především ty věkovi-
tější, jako jsou karmelitáni (Terezie z Li-
sieux, Terezie z Ávily, Jan od Kříže), fran-
tiškáni (Františkánsképrameny), domini-
káni (Tomáš Akvinský, Kateřina Sienská),
jezuité (Duchovní cvičení). Klasická vy-
znavačská díla napsali také velké osob-
nosti církve, jako byli svatý Augustin (Vy-
znání) nebo v novější době Romano Gu-
ardini.

Na poslednímmístě jmenujme knihy,
které se životem s Bohem a modlitbou
zabývají nikoli prvoplánově, ale zpro-
středkovaně, tedy prostřednictvím poví-
dek, románů, deníků nebo v básnických
opusech. Každý ze spisovatelů hodný
toho jména se vlastně ve svém díle ne-
zbytně musí zabývat tím, co je „za“ —
za obzorem viditelného světa hmatatel-
ných projevů života a reality — tedy „du-
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chovnem“, modlitbou, krásou lidí, věcí
a situací, které tak či onak odkazují
k hraničním skutečnostem lidského ži-
vota, ke stopám, které směřují k Nejvyš-
šímu. A tady by byl ten pomyslný se-
znamužpříliš veliký, než aby homohl ob-

sáhnout tento článek. Vzpomeňme tedy
jen zcela namátkou Cervantese, Shake-
speara, Dostojevského, Tolstého, G. K.
Chestertona, C. S. Lewise nebo Grahama
Greena. Přeji tedy dobrou četbu!

Zdeněk Jančařík, KT 15/2016

Katarina Holcová: Po škole u svojich detí

Ten pochmúrny jesenný víkend sme
boli s dcérou samé doma. Vlastne ešte aj
s tým novým tvorčekom vo mne. Pršalo
a nad riekou sa prevaľovala hmla. Zima
zaliezala pod kožu, hoci deti školou po-
vinné sedeli v laviciach po letných prázd-
ninách len niekoľko dní.

Poobede sme sa išli prejsť do mesta
a kúpili sme si tam veľkú knihu plnú hier.
Potomsme sa ich v tommokroma chlad-

nom popoludní doma hrali.
Bolo to úplne obyčajné popolud-

nie. Napriek tomu si ho veľmi jasne pa-
mätám, hoci je vzdialené už dosť rokov.
Bolo mi s mojim dieťaťom dobre, po
rokoch pochybností som úplne presne
vedela, že som tu pri svojej dcére
správne, že to je ten kus sveta, o ktorý
sa mám starať.

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 St, Pá 17:30,Ne 9.30
Mochov, sv. Bartoloměje Ne 8.00
Nehvizdy, sv. Václava Ne 11.00
Chvaly, sv. Ludmily Čt, Pá 18.30, So 8.30, 18:30,Ne 8.30

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
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