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LÉTO 2021

Úvodní slovo P. Josefa Hurta
Přeji úspěšný závěr školního roku,
na který se bude dlouho vzpomínat. Letošní prázdniny budou hodně zasloužené. Doufejme, že se již nebudou opakovat náročná omezení a že naše proočkovaná společnost je lépe připravena na
další případnou vlnu pandemie.
Mnohé farnosti se vracejí k aktivitám,
které byly v různé míře omezeny. Zaregistroval jsem nemálo diskuzí, že situace v církvi bude poznamenaná omezeními, které přinesla pandemie. Jak to tak
bývá, čas ukáže, jak nás a naši víru tato
doba ovlivnila. Užitečné může být psát a
přemýšlet o tomto období. Jedním z pohledů může být, co nás náročné období
naučilo o vztazích, odpovědnosti a zájmu
o život farní komunity.
V naší farnosti 30. května proběhly
volby do farní pastorační rady. Vnímám

tuto událost jako příspěvek obnově života farnosti po pandemických omezeních. Prezentace kandidátů, které jsou
k dispozici ve zpravodaji a které byly sdíleny v emailové farní konferenci, přispěly
k lepšímu poznání farníků mezi sebou.
Nemálo farníků vyjádřilo svoji vděčnost
za příležitost poznávat další farníky a farnice.
Mám radost, že kandidaturu do voleb přijalo 16 farníků, což je víc než
desetina naší farnosti. Volilo 92 volitelů a vybralo pět členů, dalších pět
členů jmenuje farář. Farní pastorační
radu pro další pětileté období tedy tvoří:
Nina Nováková, Cecílie Linková, Tomáš
Jech, Zbyněk Ludvík, Monika Pecková,
Vít Herynek, Stanislav Předota, Klára
Pirklová, Klára Muknšnáblová a Petra
Jančurová.

Výuka náboženství bude v příštím školním roce probíhat v pondělí: od 15:00 pro 1.–
4. třídu, od 16:00 pro 6.–9. třídu. Výuka začíná 6. září 2021 pod vedením Mgr. Zuzany
Steklé a Cecílie Linkové.

Medailonky kandidátů do farní rady
Vít Herynek
Je mi 54 let, žijeme s manželkou již
přes dvacet let v Zápech, máme tři dospělé děti. Pracuji na lékařské fakultě
v Praze, rád sportuji a rád jezdím na hory.
Ve farnosti bych chtěl přispět k větší
otevřenosti a zpřístupnit dění v ní lidem

mimo církev. V době nedávné se mi velmi
líbily netradiční formy života víry ve farnosti s iniciativou „zdola“, která si také
zaslouží podporu a doufám, že v tom budeme schopni pokračovat.

Katarina Holcová
Pripájam sa k „medailonkom“ mladých kandidátov, sama by som vo farnej
rade zastupovala staršiu generáciu. Mám
57 rokov, učím na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Karlovy a 17 rokov bývam
v Brandýse nad Labem. Rada by som sa
spolupodielala na kovidovom oživení farného života formou medzigeneračného
neformálneho stretávania, ako sú farné

kávy, adventné snídaně, ale aj modlitby matiek, či stretnutia „piatočnikov“.
Vzhľadom k svojej profesii by som rada
Nine Novákovej pomohla s oživením aktivít Krestanskej akadémie. Zvlášť by som
privítala Vaše názory a podnety tak, aby
okruh týchto aktivít odražal záujem a časové možnosti farníkov.

Petra Jančurová
Je mi 45 let, pocházím ze střední Moravy, v Brandýse žiji 13 let, jsem vdaná,
mám 3 děti, pokřtěná jsem před 2 lety a
pracuji jako zahradní architekt.
Přijala jsem kandidaturu do farní
rady proto, že bych ráda přispěla k hledání způsobů k lepšímu propojení společenství farnosti, ke zlepšení informovanosti farnosti o činnosti farní rady a
dalších aktivitách. Ráda bych pomohla
k oslovení lidí hledajících svůj vztah
k Bohu, kteří přichází do kostela. Mám
s tím zkušenost z posledních ročníků
Noci kostelů, odezva takových hledajících návštěvníků byla velmi vstřícná a

vděčná. Pokusila bych se najít další možnosti, jak hledajícím nabídnout kontakt,
např. jsme před covidovým obdobím zvažovali občasné pořádání vystoupení žáků
ZUŠ v brandýském kostele (ti měli o tu
možnost velký zájem). Nabízím zkušenosti z období, kdy jsem sama začala do
farnosti docházet.
Dále nabízím zkušenosti z pořadatelského zapojení se do Noci kostelů,
dále Národní potravinové sbírky, nabízím
vytvořené kontakty na charitativní činnost sester Vincentek ve Staré Boleslavi
– možnost zapojení se i naší farnosti do
těchto projektů.
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Tomáš Jech
Je mi 52 let a společně s rodinou bydlím už 15 let v Dřevčicích.
Svůj vklad do našeho hezkého společenství farníků z Brandýsa a okolí vidím především v péči o církevní majetek
(údržba a opravy majetku, pomoc a spolupráce při péči o něj). Dále se podílím, a
rád bych tuto službu vykonával i nadále,
na přípravě a sloužení bohoslužeb v na-

šem kostele včetně podávání eucharistie,
a to jak při mši, tak nemocným a starším
farníkům u nich doma.
Svojí účastí na dění v naší farnosti
bych rád podpořil všechny projekty,
které nás stmelí a pomohou našemu
společenství prezentovat se jako farnost
dobrých lidí, kteří mají svůj jasný cíl.

Pavel Jireš
Modlím se za vedeni Duchem Svatým aby sloužil a dal svůj život jako výkupné
při výběru z řad lidí nade mnou.
za mnohé“.
„Kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech. Vždyť ani Syn
S pozdravem a přáním všeho dobčlověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale rého kandidátům i farnosti!

Cecílie Linková
Kandiduji do farní rady za Lázně Toušeň. Do dění farnosti se momentálně aktivně zapojuju spolu s další mládeží prostřednictvím organizace různých akcí pro
děti a mládež (letos chystáme druhý farní
dětský tábor pod naším vedením, organizovali jsme – dokud to bylo možné – výlety pro děti plus organizujeme setkávání
společenství mládeže, aktuálně ve virtuální podobě). Proto bych ve farní radě
zastupovala farníky z Toušeně a ráda
bych se zaměřovala zejména na zájmy a
potřeby dětí a mládeže farnosti. Hlavní

smysl vidím v jejich vzájemném seznámení a růstu nějaké pevnější komunity
či až přátelských vztahů napříč cca touto
věkovou kategorií. Také bych ráda, kdyby
se prostřednictvím akcí pro děti a mládež
také seznamovala, stmelovala a upevňovala komunita rodičů ve farnosti, popřípadě farní komunita vůbec.
Je mi 21 let, studuju na FF UK druhým
rokem obory Latinský jazyk a literaturu
a Český jazyk a literaturu, aktuálně jsem
také uchazeč o dálkové studium Teologických nauk na KTF UK.

Zbyněk Ludvík
Farní společenství vnímám jako rozšířenou rodinu. Té naší, brandýské, jsem
součástí od počátku roku 1986, kdy jsem
se do Brandýsa přestěhoval z nedalekých
Košátek. Vždycky jsem se snažil podle

svých možností přispět k tomu, aby se
lidé z naší farnosti jako v rodině opravdu
cítili. Kromě setkání všech farníků na mši
svaté mám rád takové to neformální setkávání při společném výletě, při sporto-
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vání, u kávy či piva, na houbách či farní
pouti. Podobné akce jsem v minulosti
také pořádal a rád bych v tom pokračoval i nadále. Protože sám mám čtyři děti a
pět vnoučat, baví mě dialog napříč generacemi. Myslím, že naše farní rodina se po

koronavirové krizi znovu hledá, rád bych
při jejím stmelování pomohl, několik nových nápadů už mám. Věřím, že to vše
jistě půjde s Boží pomocí a dobrou vůlí
nás všech. Je mi 60 let, jsem podnikatel
a také básník.

Jitka Matysová
Do farnosti jsem přišla na podzim
2019 po smrti mého manžela a koncem
minulého roku jsem se do Brandýsa přestěhovala. Do dění ve farnosti se zapojuji postupně, jak kovidem omezené aktivity dovolují (lehká administrativní podpora, pomoc s praktickou péčí o faru a
kostel, flétny a zpěv z kůru). Až to bude
možné (a samozřejmě po zjištění místních zvyklostí), ráda bych zpravidelnila
nedělní farní kávu.
Ráda svou činnost ve farnosti zinten-

zivním a rozšířím podle potřeb a přání ve
farnosti.
Profesně jsem chemik – mikrobiolog,
patentový zástupce a hudebník (flétna,
konzervatoř), zabývám se mezinárodním
patentovým právem ve vývoji léčiv, vedu
soubor komorní hudby Syringa, podílela
jsem se na organizaci festivalu Musica Figurata v Želivském klášteře, mezinárodní
letní školy duchovní hudby Convivium a
na mnoha ročnících Noci kostelů.
Jsem bezdětná vdova, je mi 43 let.

Klára Muknšnáblová
Je mi necelých dvacet let. Momentálně studuji hispanistiku na Filozofické
fakultě UK a klasický zpěv na Pražské
konzervatoři. Bydlím ve Svémyslicích, za
které kandiduji do pastorační rady. Ve farnosti se věnuji mládeži, spoluorganizuji

různé výlety, nedělní „setkávání“ (online/na faře) a zejména letní dětský tábor.
V budoucnu bych se chtěla nadále angažovat v aktivitách nejmladší generace a
zastupovat ji i celou svémyslickou komunitu.

Karel Novák
bych se více podílel na rozvoji ekumenických bohoslužeb a společných aktivit křesťanů různých denominací v rámci
našeho města, za velmi důležité považuji také téma mezináboženského dialogu. V neposlední řadě bych chtěl pozvat
sestry a bratry, kterým je blízká osobnost
blahoslaveného Karla I. Rakouského, ke
společné modlitbě a předávání odkazu
tohoto světce.

Je mi 29 let a studuji aplikovanou zoologii a pedagogiku. Jako farník a potenciální člen pastorační rady bych se nadále rád věnoval práci s mládeží a staršími dětmi, především realizaci velikonoční pašijové hry či ministrantských nácviků. Opět nabízím pomoc s organizací
„Noci kostelů“ a dle potřeby s přípravou laicky vedených bohoslužeb v rámci
vánočních či velikonočních svátků. Rád
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Nina Nováková
Mezi kandidáty – jak podle věku vidím
– patřím jediná k seniorům (67 let).
V naší farnosti jsem vedla řadu let náboženství a stále jsem v kontaktu s mladou generací (učím na Gymnáziu J.S. Machara v Brandýse n.L.). Již delší dobu sleduji, jak mnozí mají opravdu dobrou vůli,
ale stále se nám nedaří vytvořit skutečné
společenství.
Patřím k těm, kteří období vzájemné
a upřímné křesťanské náklonnosti v naší
farnosti zažili, a ráda bych pomohla
k tomu, abychom se i v současném složení vzájemně vnímali jako ti, kteří k sobě
patří. To nejde jinak, než se potkávat a

poznávat a neoddělovat se podle různých kategorií.
Teprve pak přijde chvíle pro aktivnější oslování „nekostelové komunity“
Jednou z příležitostí, jak můžeme oslovit veřejnost, je, jak věřím, oživení činnosti Matice staroboleslavské, která působila do rekonstrukce staroboleslavských chrámů především ve Staré Boleslavi, ale má sídlo právě na adrese naší
fary (od jejího založení v roce 2009 jsem
předsedkyní a vytvořila jsem program Tajemství chrámů, který má verzi pro děti a
pro dospělé).

Monika Pecková
Ve farnosti se věnuji hudbě, zpívám
a hraju na varhany, zejména ve Svémyslicích, ale občas i v jiných kostelích. Do
farní rady kandiduji proto, že mě zajímá, co se ve farnosti děje, cítím se být
součástí farní rodiny a chci přispět svojí
troškou k fungování tohoto společenství.
V současné (snad už postcovidové) době

cítím velkou potřebu obnovení duchovních i společenských akcí farnosti a ráda
k tomu budu přispívat. Jinak mě, samozřejmě, zajímá liturgická hudba, stav varhan v kostelích a vše, co s tím souvisí.
Je mi 54 let, učím statistiku na Přírodovědecké fakultě UK, jsem vdaná a
mám 4 děti.

Marika Pečená
Mám zkušenosti s produkcí v oblasti
duchovního umění – dramaturgie, organizace. Založila jsem a vedla mezinárodní festival Musica Figurata v želivském
klášteře. Spoluzaložila jsem mezinárodní
letní školu duchovní hudby Convivium
a vedla několik ročníků. Založila jsem a
vedla sbor Collegium 419. Jsem členem
výboru Společnosti pro duchovní hudbu.
Pokud bude zájem, ráda bych
v těchto činnostech (dobrovolnicky) pokračovala i v Brandýse. Bylo by možné

Jsem lékařka, muzikoložka a sbormistryně. S rodinou žijeme poblíž Mochova. Ve farnosti působím jako varhanice na brandýském kůru, manžel často
zpívá žalmy. Spoluorganizuji hudební život na kůru včetně zajištění jeho externího financování. Loni v březnu se mnou
vedl otec Josef rozhovor ve Zpravodaji.
Pracuji v Gerontologickém centru
v Praze 8 jako lékařka a zabývám se též
klinickými studiemi. Vedla jsem českou
firmu v oblasti výzkumu léků.
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navázat na festival M.F., uvést a vnějšími zdroji opatřit domácí i mezinárodně
obsazené projekty duchovní hudby, novodobé premiéry z hudebních archivů,
přednášky historiků umění apod. Bylo
by možné pro hudebně založené farníky i přespolní organizovat víkendové
či prázdninové semináře se zajímavými (i
zahraničními) lektory v oblasti duchovní
hudby – fara i chrám k tomu představují
přirozené zázemí (sbormistři, varhaníci,
sólový zpěv, pravoslavná hudba apod.).
Všechny aktivity by mohly být vedeny

/spoluorganizovány v případě zájmu
jménem farnosti, a/nebo spolupracujícími subjekty místními i přespolními
(např. Společnost pro duchovní hudbu
apod.). Posílilo by to vnímání brandýské
farnosti i za jejími hranicemi, jako aktivního a kulturně založeného duchovního
centra. V neposlední řadě považuji za naléhavé pomoci s organizací dokončení
opravy varhan na brandýském kůru a
uvažovat i o záchraně dalších nástrojů
ve farnosti, t.č. zejména hodnotných a
chátrajících varhan v Zápech.

Klára Pirklová
Žiju v obci Záryby-Martinov. Jsem
máma 4 dětí ve věku 4 – 11 let, lektorka
angličtiny a stojím v čele spolku Komunitní centrum Záryby. Naše komunitní
centrum je tak trochu spojkou mezi komunitním životem v naší obci a farnostmi
Brandýs nad Labem a také Stará Boleslav (protože naše obec trochu nelogicky spadá pod obě tyto farnosti). Kaž-

doročně tu organizujeme slavnosti sv.
Anny a podílíme se na duchovním programu akcí Obce baráčnické. Ve farnosti
jsem se 6 let věnovala výuce náboženství (katechezi) dětí. Aktuálně se spíše zapojuji do rozhovorů s lidmi, kteří hledají
svou cestu k víře. Jsem konvertitka, pokřtěná před 11 lety.

Stanislav Předota
Výčet rozmanitých aktivit však pro
práci ve farní radě vůbec nepovažuji za to
nejpodstatnější. Aktivní by totiž dle svých
možností a schopností měli být svým
sobě vlastním způsobem všichni členové
našeho křesťanského společenství.

Manžel, otec, profesionální hudebník (zpěv), moderátor (Classic Praha),
jazykový redaktor (náboženství, medicína, psychoterapie), 2003–2018 produkční a dramaturg sborového festivalu
duchovní hudby Musica Angelica (dále
viz www.predota.cz).
Pro farnost pracuji dlouhodobě
s farní scholou na pěveckém doprovodu
vánočních a velikonočních obřadů (nezdráhejte se a přijďte si s námi také zazpívat!), spolupracuji na Noci kostelů etc.
etc.

Volený zástupce farnosti by měl mít
odvahu postavit se za správné věci a dar
mluvit přímo, otevřeně a pravdivě. O to
se snažím maje přitom na zřeteli prosbu
k Duchu svatému: „Zdravý úsudek zachovej nám, Pane!“
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Lenka Šimarová
Podnět kandidovat do farní rady jsem
přijala s myšlenkou, že pokud dostanu
příležitost zapojit se do Farní rady, ráda
přispěji, čím můžu.
V Brandýse bydlím devátým rokem, je
mi 42 let, jsem vdaná a máme dvě děti.
Vystudovala jsem pastorační a sociální
práci a speciální pedagogiku, nyní pracuji jako sociální pracovnice v oblasti náhradní rodinné péče. Mým velkým koníčkem je zpěv zejména staré hudby, čímž
bych nadále chtěla přispívat v rámci liturgie i mimo ni. Mám na mysli hudební
dění v kostele jako například Noc kostelů,
do niž jsem se v minulých letech zapojila
nebo případně v rámci koncertů, které
by mohly přispět k propojení farnosti
s obyvateli našeho města. Taktéž se ráda
znovu zapojím do ekumenických modlitebních setkání se zpěvy Taize v Brandýse
a okolí.
Ve farnosti mám na starosti hudební
doprovod liturgie rytmických mší, které
s dalšími přáteli zajišťujeme jednou měsíčně v Brandýse. Je to příležitost dětem liturgii více zpřístupnit a aktivně se
na ní podílet, ale i utužovat společenství,

jehož základem jsou setkání s katechezemi. Mše je zaměřená primárně na rodiny s dětmi, avšak je milé, že oslovují
farníky napříč generacemi. A podle mého
názoru právě propojování a komunikace
vytváří živé společenství. Dalším takovýmto kamínkem do mozaiky je společenství maminek, které mohlo zůstat živé
díky modlitbě růžence na dálku i v době
kovidové, což je výhodou našeho duchovního společenství. Ráda bych iniciovala možnost modlitební úmysly i dalších
farníků (například písemnou formou předané do schránky) svěřit Bohu v rámci tohoto společenství maminek nebo rytmických mší či adorace. Taktéž bych chtěla
podpořit sociální a charitativní projekty
(případně ve spolupráci se sestrami vincentkami), které by mohly prospět i potřebným lidem v okolí (například zprostředkovat potraviny či oblečení potřebným). Mnohé je možné sdílet na setkáních farnosti jako je farní káva nebo společná snídaně po rorátech. Věřím, že situace se již stabilizuje a opět bude možné
setkávat se volně na faře, farní zahradě i
v kostele.
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Výsledné pořadí podle počtu odevzdaných hlasů
1.
2.
3.
4.-5.
4.-5.

Nina Nováková
Cecilie Linková
Monika Pecková
Tomáš Jech
Zbyněk Ludvík

54
44
35
33
33

6.-7.
6.-7.
8.-9.
8.-9.
10.
11.
12.
13.
14.-15.
14.-15.
16.

Vít Herynek
Stanislav Předota
Karel Novák
Klára Pirklová
Marika Pečená
Klára Muknšnáblová
Katarína Holcová
Petra Jančurová
Pavel Jireš
Jitka Matysová
Lenka Šimarová

32
32
27
27
20
18
16
13
12
12
7

Pravidelný pořad bohoslužeb
Brandýs n. L., kostel Obrácení sv. Pavla
Lázně Toušeň, kostel sv. Floriána
Svémyslice, kostel sv. Prokopa
Zápy, kostel sv. Jakuba
Mratín, Sluhy

Út, St 18.00, Čt 9.00, Pá 18.00, Ne 9.00
Ne 10.30
Ne 14.30
1. sobota v měsíci 16.15
mše nejsou

Bohoslužby v okolních farnostech
St. Boleslav, Nanebevzetí P. Marie
Čelákovice, Nanebevzetí P. Marie
Mochov, sv. Bartoloměje
Nehvizdy, sv. Václava
Chvaly, sv. Ludmily
Jirny, sv. Petra a Pavla
Líbeznice, sv. Martina

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
St, Pá 17:30, Ne 9.30
Ne 8.00
Ne 11.00
Čt, Pá 18.30, So 8.30, Ne 8.30, 19.30
So 17:00
Ne 10:00

E-mail: padre@josefhurt.cz
Tel: 603 235 022
Web: www.farnost-brandys.cz

