MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM
Farní kostel Obrácení sv. Pavla

neděle 8:30; pondělí 18:00; středa 8:30;
čtvrtek 18:00; pátek 18:00 hod.
Lázně Toušeň - sv. Floriána
neděle 10:15; úterý 18:00 hod.
Svémyslice - sv. Prokopa
neděle 14:30 hod.
Zápy - sv. Jakuba St.
1. neděle v měsíci 11:30 hod.
Sluhy - sv. Vojtěcha
1.,3.a 5. neděle v měsíci 16:15 hod.
Mratín - sv. Michaela, Archanděla
2. a 4. neděle v měsíci 16:15 hod.
Jenštejn - Domov seniorů
1.,3, 4. pátek v měsíci 15:00 hod.
R.D. Jan Houkal, farář
F.X. Procházky 24, 250 01 Brandýs nad Labem; jan.houkal@seznam.cz;
326 902 779; 602 471 210; www.farnostbrandys.cz

MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV
Farní a poutní kostel
- Nanebevzetí Panny Marie

neděle 9:00; pondělí 9:00; úterý 18:00;
středa 9:00; pátek18:00; sobota 9:00
hod.
Farní kostel – basilika sv. Václava
neděle 18:00 hod.
Všetaty - sv. Petra a Pavla
neděle 8:30 hod.
Skorkov - sv. Jana Křtitele
neděle 10:30 hod.
Kozly - Všech svatých
sobota 16:30 hod.- s nedělní platností
Kostelec n. Labem – sv. Víta (nám.)
sobota 15:00 hod.- s nedělní platností
Dřísy - Stětí sv. Jana Křtitele
přes zimní období se mše nekonají
R.D. Mgr. Michal Procházka, farář, kanovník
Nám. sv. Václava 1/14, 250 02 Stará Boleslav; fara@staraboleslav.com;
226 806 456; mobil: 602 293 893; www.staraboleslav.com

VÁNOČNÍ VELEPÍSEŇ LÁSKY PRO HOSPODYNĚ
(srv. 1 Kor. 13, 1 - 8)
Kdybych svůj dům perfektně ozdobila světelnými řetězy, jedlovými větvičkami a
cinkajícími zvonečky, ale neměla lásku ke své rodině, nejsem nic víc,
než dekoratérka.
Kdybych se lopotila v kuchyni, napekla kila vánočního cukroví, navařila
labužnické pokrmy a připravila vzorově prostřený stůl, ale neměla lásku ke své
rodině, nejsem nic víc, než kuchařka.
Kdybych pomáhala vařit polévku pro bezdomovce, zpívala koledy v domově pro
seniory a všechen svůj majetek darovala pro dobročinnost, ale neměla lásku ke
své rodině, nic by mi to neprospělo.
Kdybych ověšela vánoční stromeček třpytivými baňkami a vánočními hvězdami,
zúčastnila se úchvatných slavností, zpívala sóla v kostelní sboru, ale zapomněla
na Ježíše, potom jsem nepochopila, oč o Vánocích běží.
Láska přeruší pečení, aby mohla vzít dítě do náručí.
Láska zanechá zdobení a políbí manžela.
Láska je přátelská a trpělivá navzdory chvatu a stressu.
Láska druhým nezávidí jejich dům s vzácnými vánočními porcelánovými servisy
a nádhernými ubrusy.
Láska neokřikuje děti, ale je vděčná za to, že jsou.
Láska nedává jen těm, od kterých může něco očekávat,
ale ráda obdarovává právě ty, kteří to nemohou oplácet.
Láska všechno vydrží, všemu věří, vždy doufá, všechno snáší.
Láska nikdy nepřestává.
Mobilní telefony špičkové kvality se rozbijí, perlové náhrdelníky se ztratí,
golfové hole zrezaví.
Ale darovaná láska zůstane.

Liturgický kalendář
29.12. Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

„Být jeden druhému odleskem Boží lásky.“

Křesťanské rodiny jsou povolány k tomu, aby veškerou svou důvěru
vkládaly v Boha: to však neznamená čekat se založenýma rukama, až Bůh
všechnu práci udělá za ně! Žít jako křesťan znamená modlit se, ale také působit
uprostřed dnešního světa. Víra nás v žádném případě nezbavuje povinnosti
získat určité schopnosti, abychom mohli ve světě zdárně působit, nezbavuje nás
povinnosti vyhrnout si rukávy a pracovat, zapojit se do politického života, do
práce v odborech, vědeckého výzkumu a podobně.
Křesťané neprožívají něco jiného než druzí lidé, ale prožívají to jinak
(nebo se o to alespoň snaží!). Vzorovou křesťanskou rodinou je Svatá rodina.
Maria, Josef a Ježíš žili ve své vesnici úplně obyčejně jako kterákoliv jiná
řemeslnická rodina. Nedělali nic mimořádného, ale všechno dělali s mimořádnou
láskou: s láskou, která nebyla pouze lidská, s láskou nadpřirozenou, která je ve

všem spojovala s Otcem. Tato nadpřirozená láska všechno mění. Křesťanskou
rodinu nelze redukovat na její vertikální rozměr, ale tento rozměr je prvořadý.
Zpracováno podle knihy Christine Ponsardové: Víra v rodině kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství

31.12. Sv. Silvestra
- Mše Bohu na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží
požehnání do roku nadcházejícího:
17:00 Brandýs nad Labem
17:00 Stará Boleslav – Nanebevzetí Panny Marie
01.01. Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE – zasvěcený svátek
8:00 Kozly
8:30 Brandýs nad Labem
8:30 Všetaty
10:00 Stará Boleslav - Nanebevzetí PM
10:15 Lázně Toušeň
11:30 Zápy
14:30 Svémyslice
15:00 Kostelec nad Labem
18:00 Stará Boleslav – sv. Václav
02.01. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
04.01. Mše sv. s nedělní platností ze Slavnosti Zjevení Páně
s žehnáním vody, kadidla a křídy
* v Kostelci n. L. 1500 hod. – mši sv. celebruje J.Ex. Mons. Karel
Herbst SDB
* v Kozlech 1630 hod.
05.01. SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ – mše se žehnáním vody, kadidla a křídy.
Sbírkový účet 66008822/0800 u České
spořitelny
Adresa majitele účtu: Charita Česká
republika, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1
Variabilní symbol: 777
Konstantní symbol: 379 (složenka) nebo 558 (bezhotovostní převod)
Specifický symbol: jakékoli číslo např. vaše rodné (není podmínkou) nebo IČ
Dárcovská SMS
Zašlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777. Cena jedné
Hotově
Do kasiček našich koledníků nebo přímo při mši Slavnosti Zjevení
Páně v kostele.

DĚTSKÉ ODPOLEDNE V CHARITNÍM (kněžském) DOMOVĚ
SOBOTA 11.01. 2014 OD 13:00 HOD. SRDEČNĚ ZVOU
SESTRY VINCENTKY J

12.01. SVÁTEK KŘTU PÁNĚ.
- touto nedělí končí Doba vánoční – tzn. zpěv koled, vystavení
jesliček a vánoční výzdoby
- a začíná Liturgické mezidobí, které trvá až do úterý před
středou 5.3. 2014 (Popeleční středa).
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ
17.01. Památka sv. Antonína, opata.
18.01. Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.

Římskokatolická farnost Brandýs nad Labem
si Vás dovoluje pozvat
na
POUTNÍ SLAVNOST FARNÍHO KOSTELA
OBRÁCENÍ SV. PAVLA
v Brandýse nad Labem
Sobota 18. ledna 2014
17.00 pontifikální mše svatá
sloužená pražským arcibiskupem
kardinálem Dominikem Dukou

Týden modliteb za jednotu křesťanů
Od 18. do 25. ledna 2014
Týden od 18. do 25. ledna, zakončený svátkem Obrácení sv. Pavla,
věnuje církev každý rok modlitbám za to, aby se všichni, kdo věří v Krista, spojili
v jedinou církev.
Jinými slovy, ekumenismus to není naše volba, to je příkaz, který nám
dává Pán. To je první a základní důraz, který si máme společně uvědomovat. Z
něho vyplývá, jak se již svým názorem na jednotu s druhými blížíme nebo
vzdalujeme zadání Pána Ježíše Krista.
Druhý důraz je pozdější a pochází od apoštola Pavla. Jím Pavel navázal
na svého Mistra a do společenství, kterému hrozilo rozpolcení, zaslal
provokativní dotaz: Je snad Kristus rozdělen? (1K 1,13) Všem, kdo jeho slovo
četli kdysi a kdo je čtou a promýšlejí dnes, je odpověď jasná: Nikoliv, Kristus
rozdělen není! Při takové odpovědi na někdejší apoštolovu otázku si pak i my
dnes musíme říci: není-li Kristus rozdělen, jak se srovnat se stále ještě
neskončeným dělením jeho lidu? Lze vše uzavřít pouze tím, že vztahy mezi
křesťany jsou nyní lepší než v minulosti a před negativy zavřít oči?
Važme si toho, že proti minulosti zaznamenáváme posun k lepšímu a
chraňme každý pokrok ve vzájemné důvěře. Nicméně, jak chce naše lidství stále
kráčet svou cestou, tak často si musíme uvědomovat, že v naplňování Kristova
příkazu nejsme a nebudeme u konce. Zvlášť v době, když začala éra
samostatnosti církví vůči státu. O to více musíme společně dbát na to, abychom
oproštěni od závislosti na státním rozpočtu uměli ukazovat, že nás stále pojí to
základní – skutečnost, že Kristus je nerozdělen. Jako je jeho celost bytostná,
eschatologická a nadčasová, tak má být zakotveno i naše společenství. Ve
kterém více než naše lidství, naše sklony a projevy náklonnosti a přízně, je pro
nás vědomí, že tvoříme společenství Kristova lidu, jehož síla je v zásadách
Božího pořádku a království.
19.01. 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – „Za jednotu křesťanů“
21.01. Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice - Každý rok
21. ledna jsou v kostele, kde je hrob mučednice", posvěceni dva
beránci, z jejichž vlny se zhotovují Pallia pro arcibiskupy.
24.01. Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
25.01. Svátek Obrácení sv. Pavla,

Římskokatolická farnost Brandýs nad Labem
si Vás dovoluje pozvat
na
POUTNÍ SLAVNOST FARNÍHO KOSTELA
OBRÁCENÍ SV. PAVLA

18.00 hod. slavnostní mše svatá
sloužená novoknězem
P. Vojtěchem Smolkou

26.01. 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
28.01. Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.
31.01. Památka sv. Jana Boska, kněze.

„Milí farníci, rádi bychom Vás pozvali na

Farní staroboleslavský ples,
který se bude konat dne
31.1. 2014 v Hlavenci.
(co byla velikonoční zábava)
Aby se nám dobře tančilo, pozvali jsme
opět našeho kamaráda, muzikanta Aleše
Hávu z kapely Funny Dance band.
Jelikož ples bývá velice brzy vyprodán,
prosíme zájemce o včasné zamluvení
vstupenek na tel. č. 775276586 nebo
731190137.
Věcné dary (né nepotřebné)
do tomboly jsou vítány.
Děkujeme.
Těšíme se na Vás a přejeme v novém roce jen vše dobré.
Za pořadatele Jarmila Habartová, Marie Nohynková“

Úmysly apoštolátu modlitby na rok 2014
Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den. Přináším ti v něm své
modlitby, práce, radosti i utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši svaté
neustále zpřítomňuje oběť sebe samého za záchranu světa. Duch svatý, který jej
vedl, kéž je i mým průvodcem a vyzbrojí mě silou pro svědectví o tvé lásce. To
vše přináším jako svou nepatrnou oběť, spolu s Pannou Marií, Matkou našeho
Pána a Matkou církve, zvláště na úmysly, které nám předkládá Svatý otec a naši
biskupové pro tento měsíc:
Všeobecný: Aby byl podporován opravdový hospodářský rozvoj, který
respektuje důstojnost každého člověka.
Evangelizační: Aby křesťané různých vyznání směřovali k jednotě, po které
toužil Kristus.
Národní: Aby Pán svou mocí přivedl k naplnění každé dobré rozhodnutí a dílo
víry.

Sdružení Mariánské mládeže
Milá mládeži!
Máte zájem o setkání, společnou modlitbu, sdílení se,
katechezi na aktuální téma?
Pak tedy přijďte v pátek 24. ledna 2014 v 19.00 hodin do
Charitního
domova ve Staré
Boleslavi
(vchod
z Jungmannovy ulice – naproti kostelu PM).
Setkání je vhodné pro holky i kluky ve věku 14-25 roků.
Těší se na Vás s. Romana J

Oznámení
* Udílení SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ se v roce 2014 koná ve Staroboleslavské
farnosti – Vy, kdo chcete tuto svátost přijmout, přihlaste se prosím u
o. Michala (osobně, e-mail) do 12. ledna 2014
* Vikariátní konference v úterý 21.01. 2014 v Lysé nad Labem – mše v 900 hod.
*Pozn. Vážení, pokud někomu přestal docházet elektronický zpravodaj, nebo má o jeho zasílání
zájem – prosím napište mi na fara@staraboleslav.com Děkuji o. Michal

* AKCE FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM NA LEDEN 2014
Podrobnější informace jsou oznamovány vždy v nedělních oznámeních
a zveřejňovány na internetových stránkách farnosti

· Pravidelné sbírky na opravu našich kostelů, především kostela farního
¾ i v nadcházejícím roce 2014 se budou vždy první neděli v měsíci konat při
všech bohoslužbách sbírky na opravu našich kostelů, především na
probíhající opravu kostela farního
¾ všem dobrodincům patří velký dík
· Pravidelný farní program od čtvrtka 2. ledna
¾ počínaje čtvrtkem 2. ledna začne zase veškerý obvyklý farní program
· Slavnost Zjevení Páně v pondělí 6. ledna
¾ slavnostní mše svatá s žehnáním vody, kadidla a křídy bude od 18 hod. ve
farním kostele v Brandýse n/L.
· Poutní slavnost Obrácení sv. Pavla o sobotách 18. a 25. ledna
¾ v sobotu 18. ledna bude od 17 hod. při příležitosti poutní slavnosti našeho
farního kostela v Brandýse n/L. sloužit pontifikální mši svatou pražský
arcibiskup kardinál Dominik Duka (viz samostatný plakát)
¾ po mši svaté bude následovat „farní agapé“ v prostorách fary
¾ prosím všechny farníky, aby na tuto slavnost pamatovali a zúčastnili se
¾ prosím všechny farníky, kteří jsou ochotni přispět něčím na pohoštění na
„farní agapé“ (či jinak pomoci), aby se mi co nejdříve přihlásili, nejpozději
však do neděle 12. ledna, děkuji
¾ prosím všechny ochotné ministranty a ministrantky naší farnosti, aby přišli
ministrovat na tuto mši svatou a také aby, pokud možno, se dostavili na
liturgický nácvik v sobotu 18. ledna od 15.30 hod. (do mše svaté pak budou
čekat v teple na faře)
¾ v sobotu 25. ledna, v den poutní slavnosti, bude od 18 hod. slavnostní mši
svatou sloužit novokněz P. Vojtěch Smolka (viz samostatný plakát)

Jedině když v duchu víry poznáváme vlastní bezmocnost,
stáváme se chudými v duchu a dovolujeme,
aby v nás působila Boží moc.

Se svolením převzato z knihy: Dajczer T., Rozjímání o víře,
kterou vydalo nakladatelství Paulínky.

