MŠE V

ÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM

Farní kostel Obrácení sv. Pavla

ned le 8:30; st eda 8:30; tvrtek 18:00;
pátek 18:00 hod.
Lázn Touše - sv. Floriána
ned le 10:15; úterý 18:00 hod.
Svémyslice - sv. Prokopa
ned le 14:30 hod.
Zápy - sv. Jakuba St.
1. ned le v m síci 11:30 hod.
Mratín - sv. Michaela, Archand la
2. sobota v m síci 16:15 hod.
Sluhy - sv. Vojt cha
3. sobota v m síci 16:15 hod.
R.D. Mgr. Josef Hurt, administrátor
F.X. Procházky 24, 250 01 Brandýs nad Labem; padre@josefhurt.cz
326 902 779; 603 235 022; www.farnostbrandys.cz

MŠE V

ÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV

Farní a poutní kostel
- Nanebevzetí Panny Marie
Farní kostel – basilika sv. Václava
Všetaty - sv. Petra a Pavla
Skorkov - sv. Jana K titele
ísy - St tí sv. Jana K titele
Kostelec n. Labem – sv. Víta (nám.)
Kozly - Všech svatých

ned le 9:00; pond lí 9:00; úterý 18:00;
st eda 9:00; pátek18:00; sobota 9:00
hod.
ned le 18:00 hod.
ned le 8:30 hod.
ned le 10:30 hod.
v zimním ase se nekonají mše sv.
sobota 15:00 hod. - s ned lní platností
1. a 3. sobota v m síci 16:30 hod.
s ned lní platností (2.+16.01./ 6.+20.2. 2016)

R.D. Mgr. Michal Procházka, fará , kanovník
Nám. sv. Václava 1/14, 250 02 Stará Boleslav; fara@staraboleslav.com;
226 806 456; mobil: 602 293 893; www.staraboleslav.com

Do ulic našich obcí a m st v lednu op t vyjdou charitní
koledníci, aby u prah domácností, na chodnících a nám stích
edali poselství o narození Božího syna. Lidem pop ejí š astný
nový rok, zazpívají koledu, v nují drobný dárek a p i tom poprosí
o p ísp vek do zape et né pokladni ky s logem Charity R.
Výt žek T íkrálové sbírky 2016 je ur en na pomoc t m, kte í si
sami pomoci nedokáží z d vodu stá í, nemoci, hendikepu i své nedobré sociální
situaci.
Výt žek sbírky bude použit na pomoc zejména v regionech, kde byly
peníze vykoledovány, pak na projekty v R, desetina výnosu pom že v
zahrani í. Nejvýznamn jší zám ry n kterých diecézí uvádíme zde (seznam je
pr
žn dopl ován).
„Pomozte nám, prosíme, svým p ísp vkem pomáhat t m, kte í se bez
naší pomoci neobejdou,“ vyzývá dárce ke št drosti Lukáš Curylo, editel Charity
eská republika.
Sbírka se koná ve dnech 1. až 14. ledna 2016, v jednotlivých regionech
však prob hne koledování podle místních podmínek.
Ve Staroboleslavské farnosti v kostelích p i slavení Slavnosti Zjevení Pán –
ned le 3.01. 2016 – do ozna ené kasi ky u Betlém .
isp t do sbírky m žete také zasláním DMS KOLEDA na íslo 87 777
(cena jedné DMS je 30 K , na pomoc pot ebným jde 28,50 K . Službu
provozuje Fórum dárc .). Podpo it sbírku je možné také p ísp vkem na
et T íkrálové sbírky íslo 66008822/0800 u eské spo itelny, VS 777.
V pr
hu T íkrálové sbírky 2015 se díky št drým dárc m sešla dosud
nejvyšší ástka v dosavadní historii sbírky – celkem 89 373 094 K . Do sbírky se
zapojilo více než padesát tisíc dobrovolník , kte í koledovali do 20 059
evidovaných pokladni ek.
Sbírku po ádá Charita R s podporou Nadace eské spo itelny.

*************************************
ÍKRÁLOVÝ KONCERT
Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi
Ned le 3.01. 2016 v 1500 hod.
KrisKrosKvintet
eské saxofonové kvarteto David Eben
edprodej vstupenek: * Infocentrum Brandýs n. L. * KrisKros café
Cena 190,-K

DUCHOVNÍ P ÍPRAVA NA VÁNOCE
Dne 19. prosince se dopoledne na brandýské fa e sešla místní
mládež, aby spole
prožila p edváno ní duchovní obnovu. Pod
vedením vojenského kaplana Petra Šabaky, jsme tak strávili p íjemné
dopoledne.
Obnova, za ala v 9 hodin, tematickou písni kou s kytarovým
doprovodem. Potom jsme rozjímali o milosrdenství a p íchodu Krista. Celý
program byl tvo en kreativním zp sobem. Um li byste nap íklad nakreslit mapu
Izraele nebo zmapovat kudy chodil Pán Ježíš? To my už nyní ano. Nechyb lo ani
sladké
ob erstvení,
které
nám
zajistil,
náš milý
páter
Josef.
Duchovní obnova se nám moc líbila a tímto d kujeme všem
zú astn ným za krásn prožité p edváno ní dopoledne.
Brandýská mládež

Liturgický kalendá
01.01. Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE – zasv cený svátek
Ve svém listu k Roku milosrdenství - nás papež mimo jiné vybízí ke skutk m
duchovního milosrdenství, mezi n ž pat í také modlitba za živé i zem elé. Zve nás,
abychom se obraceli k Matce milosrdenství, v jejímž život je vše tvo eno p ítomností
milosrdenství, které se stalo t lem. Jako matka Uk ižovaného Vzk íšeného vstoupila do
svatyn božského milosrdenství, protože se nitern podílela na tajemství jeho lásky.
„Obra me se k ní ( k Matce Boží) starobylou a stále novou modlitbou Salve
Regina (Zdrávas Královno), aby k nám nikdy nep estávala obracet své milosrdné o i a
inila nás hodnými kontemplovat tvá milosrdenství, svého Syna Ježíše.

02.01. Památka sv. Basila Velikého a eho e Naziánského
03.01. Staroboleslavská farnost Slavnost ZJEVENÍ PÁN – žehnání vody,
kadidla a k ídy – PROBÍHÁ T ÍKRÁLOVÁ SBÍRKA DO KASI KY
CHARITY U BETLÉMA
03.01. 2. NED LE PO NAROZENÍ PÁN
06.01. Brandýská farnost Slavnost Zjevení Pán
10.01. Svátek K tu Pán (kon í doba váno ní – koledy, výzdoba, jesli ky)
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ
17.01. 2. NED LE V MEZIDOBÍ
* Setkání d tí se sestrami vincentkami po dopolední mši v 9 hod. u PM ve Staré Boleslavi
18.01. Památka Panny Marie, Matky jednoty k es an
21.01. Památka sv. Anežky, panny a mu ednice
24.01. 3. NED LE V MEZIDOBÍ – Za jednotu k es an
* Brandýská farnost slaví poutní slavnost Obrácení sv. Pavla
– poutní mše je od 1000 hod.

25.01.
26.01.
28.01.
31.01.

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Památka sv. Timoteje a Tita, biskup
Památka sv. Tomáše Akvinského, kn ze a u itele církve
4. NED LE V MEZIDOBÍ

ROK MILOSRDENSTVÍ
SVATÁ BRÁNA v poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi
Svatý rok milosrdenství se m že stát velkou
íležitostí k setkání každého
lov ka s Božím
milosrdenstvím, „živou zkušeností s blízkostí Otce,
jehož n hu je možné tém hmatateln vnímat, a aby se
tak posilovala víra každého v ícího a on aby o tom
dokázal ješt ú inn ji vydávat sv dectví“, jak píše
papež František k Roku milosrdenství.
Odpustky vázané na Svaté brány
Svatý rok milosrdenství je velkou p íležitostí k získávání
odpustk pro sebe nebo pro duše zem elých. Papež František uvádí b žné
podmínky pro získání odpustk , které známe nap . z modliteb za zem elé, ale
ipojuje ješt další dv podmínky.
vykonat svátost smí ení
ú astnit se mše svaté a p ijmout svaté p ijímání
pomodlit se za Svatého otce a na jeho úmysly, které nosí ve svém srdci
pro dobro církve a celého sv ta (nap . Ot e náš a Zdrávas Maria)
Tyto t i výše uvedené podmínky lze vykonat adu dní p ed tím i po tom, kdy
je vykonán p edepsaný odpustkový úkon, nicmén je vhodné, aby svaté p ijímání
a modlitba na úmysl nejvyššího velekn ze byly vykonány v tentýž den jako
odpustkový úkon (Enchiridion odpustk P20 § 3).
na daném míst se pomodlit modlitbu Ot e náš a Vyznání víry
Papež ale do podmínek vložil ješt další dva body:
jako projev své hluboké touhy po skute ném obrácení vykonat krátkou
pou ke Svaté brán (podle fyzických možností každého lov ka)
zamyšlení i rozjímání na téma milosrdenství
Odpustky vázané na skutky milosrdenství

Svatý otec ale touží rozší it možnost získat odpustky i na další okamžiky
našeho života. Proto je možné získat odpustky Svatého roku také p i konání
skutk milosrdenství!
Papež ve svém dopisu Rino Fisichellovi píše: „Prosil jsem, aby církev v tomto
Roce milosrdenství znovu objevila bohatství skryté ve skutcích duchovního i
lesného milosrdenství. Zkušenost s milosrdenstvím lze totiž nejlépe poznat
práv prost ednictvím konkrétních projev , jak nás to u il i Ježíš. Vždy, když
který v ící osobn vykoná jeden i více z t chto skutk , bezpochyby tak získá
i odpustky spojené s tímto Svatým rokem.“
Mezi skutky t lesného milosrdenství se p edevším po ítá:
dát najíst tomu, kdo má hlad
napít tomu, kdo trpí žízní
hostit toho, kdo nemá st echu nad hlavou
obléci ty, kdo nemají, co na sebe
navšt vovat nemocné a v zn né
poh bívat mrtvé
tradi
se také p ipojuje osvobozovat zajaté
A ke skutk m duchovního milosrdenství po ítáme:
u it nev domé
radit p edevším pochybujícím
t šit zarmoucené
posilovat klesající i napomínat h ešící
trp liv vše snášet
odpoušt t ubližujícím
modlit se za živé i za mrtvé
Více to popisuje Katechismus katolické církve v lánku 2447: „Skutky
milosrdenství jsou iny lásky, kterými pomáháme svému bližnímu v jeho
lesných nebo duchovních pot ebách. U it, radit, t šit, posilovat — to jsou skutky
duchovního milosrdenství, stejn jako odpoušt t a trp liv vše snášet. Skutky
lesného milosrdenství spo ívají obzvlášt v tom, že dáváme najíst tomu, kdo
má hlad, že hostíme toho, kdo nemá st echu nad hlavou, že odíváme toho, kdo
nemá co na sebe, že navšt vujeme nemocné a v zn né, že poh bíváme
zesnulé. Dávat almužnu chudým je mezi t mito skutky jedno z hlavních sv dectví
bratrské lásky; je to také úkon spravedlnosti, který se líbí Bohu: „Kdo má dvoje
šaty, a se rozd lí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má n co k jídlu, a jedná stejn “
(Lk 3,11). „Rad ji dejte to, co je v mísách, jako almužnu a pak vám bude všechno
isté“ (Lk 11,41). „Když bratr nebo sestra nebudou mít do eho se obléci a budou
mít nedostatek denní obživy, a n kdo z vás jim ekne: ‘Tak s Pánem Bohem!
Zah ejte se a najezte se’ — ale nedáte jim, co pot ebují pro své t lo, co je (jim) to
platné?“ (Jak 2,15-16).“

MODLITBA PAPEŽE FRANTIŠKA PRO SVATÝ ROK MILOSRDENSTVÍ
Pane Ježíši Kriste, u il jsi nás být milosrdnými, jako je milosrdný nebeský
Otec, a ekl jsi nám, že kdo vidí tebe, vidí Otce. Ukaž nám svou tvá a budeme
spaseni.
Tv j láskyplný pohled osvobodil Zachea a Matouše z otro ení pen
m,
cizoložnici a Marii Magdalénu od hledání št stí jen ve stvo ených v cech, p im l
Petra plakat, když t zradil, a zaru il kajícímu zlo inci ráj. Dej, a každý z nás
slyší tvá slova ur ená sama ské žen , jako bys je íkal nám: „Kdybys tak znala
Boží dar!“
Ty jsi viditelnou tvá í neviditelného Otce, Boha, který projevuje svou
všemohoucnost nejvíce odpoušt ním a milosrdenstvím: dej, a je církev pro sv t
tvou viditelnou tvá í, tvá í svého Pána, vzk íšeného a oslaveného.
Tys cht l, aby také tvoji služebníci byli podrobeni slabosti, a tak mohli
soucítit s t mi, kdo se potýkají s nev domostí a omylem: dej, a každý, kdo se s
jediným z nich setká, zakusí, že ho B h o ekává, miluje a odpouští mu.
Sešli svého Ducha a posv nás všechny jeho pomazáním,
aby se Svatý rok milosrdenství stal rokem Hospodinovy milosti a
aby tvá církev s obnoveným nadšením mohla p inášet radostnou
zv st chudým, vyhlásit svobodu zajatým a zdeptaným a navrátit
zrak slepým.
Na p ímluvu Panny Marie, Matky milosrdenství, o to
prosíme tebe, Jenž žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem Svatým na
ky v
. Amen.

FARNÍ STAROBOLESLAVSKÝ PLES
Milí farníci, ráda bych Vás pozvala na
Farní staroboleslavský ples,
který se bude konat
dne 29.1. 2016 v Hlavenci.
Aby se nám dob e tan ilo, pozvali jsme op t našeho kamaráda, muzikanta
Aleše Hávu z kapely Funny Dance band.
Jelikož ples bývá velice brzy vyprodán, prosíme zájemce o v asné zamluvení
vstupenek na tel. . 775276586.
cné dary (ne nepot ebné) do tomboly jsou vítány.
kuji.
ším se na Vás a p eji v novém roce jen vše dobré.
Za po adatele Jarmila Habartová.

PAPEŽ FRANTIŠEK:
JEDIN MILOSRDENSTVÍ VÍT ZÍ NAD H ÍCHEM
Papež František se na své pravidelné st ede ní generální audienci
noval op t velkému tématu nastávajícího roku: milosrdenství a jeho moci
prom ovat.
Svatý rok milosrdenství má podle Františka p ipomenout, že zvlášt
uprost ed velkých zm n v našem sv
je církev povolána nést p esv
ivé
sv dectví o Božím milosrdenství, které jediné m že triumfovat nad lidským
íchem a p inést pravou svobodu. Je to vhodný as pro obrácení našich pohled
na Boha, milosrdného Otce a naše bratry v nouzi, ekl.
Práv milosrdenství je to, co se líbí Bohu nejvíce, a proto je nutné se pro
j rozhodovat a vyjad ovat ho svým životem, vyzval papež. Nejlepším
zp sobem jak oslavit jubileum, je „vrátit zp t charakteristické rysy k es anské víry
do centra našich osobních život a spole enství,“ p ipomn l papež.
V dnešním sv
se milosrdenství a odpušt ní asto zdají být p emožené
vlastním zájmem, hédonismem i korupcí; zatímco v k es anském život mohou
být potla ené pokrytectvím a sv tskostí. „Milosrdenství m že skute
p isp t ke
zlidšt ní sv ta,“ dodal František a upozornil, že zapomínání na Boží
milosrdenství, dokonce zaslepuje schopnost rozlišování, co vlastn h ích je, a
práv proto je rok milosrdenství tak d ležitý.
Papež František uzav el promluvu modlitbou za to, aby B h stále více
posiloval pov domí všech lidí o svém milosrdenství, ve spole nosti, v
zam stnáních i v rodinách a stále ú inn ji p esv
oval o své prom ující moci.

Úmysly apoštolátu modlitby na rok 2016
1. Aby up ímný dialog žen a muž odlišných náboženství p inášel ovoce míru
a spravedlnosti.
2. Aby se prost ednictvím dialogu a bratrské lásky s p isp ním Ducha Svatého
ekonala rozd lení mezi k es any.
3. A se ve Svatém roce milosrdenství umíme spole
modlit s nekatolickými
es any a naslouchat slovu Božímu s v domím vlastních chyb a h ích a
s lítostí nad nimi.

Oznámení
* Vikariátní konference v Lysé nad Labem se koná v úterý 19.01. 2016 – mše sv.
od 900 hod.
15
* Den modliteb za národ – sobota 30.01. 2016 – mše sv. v 9 hod.
*Nada ní fond Betlém nenarozeným (www.nfbetlem.cz) po ádá kampa „Št drý dar pro
betlémské d ti“ - Ú elem finan ní sbírky je Podpora provozu Azylového domu pro t hotné
ženy v tísni v Hamrech u Hlinska echách (služby mohou využít klientky z celé R).
Nada ní fond Betlém nenarozeným ší í myšlenku ochrany a úcty k životu d tí p ed

narozením již od svého vzniku v roce 1997. Protože po atým d tem se dá pomoci skrze
pomoc poskytnutou jejich matkám, zrekonstruoval nada ní fond s pomocí dobrovolník
v Hamrech u Hlinska v echách d m. Tento Azylový d m pro t hotné ženy v tísni nabízí
hotným matkám, kterým náro né okolnosti zkomplikovaly život natolik, že zvažují
ukon ení života dít te, lidské zázemí, podporu i praktickou pomoc. Poskytovatelem
sociální služby je Obecn prosp šná spole nost Dla životu, kterou nada ní fond za tím
elem založil a provoz azylového domu finan
podporuje (www.dlanzivotu.cz).

DMS BETLEM na telefonní íslo 87 777
* Kdo by cht l p ijmout SVÁTOST BI MOVÁNÍ V STAROBOLESLAVSKÉ
FARNOSTI (14.05. 2016 Vigilie sl. Seslání Ducha sv.– 18:00 hod. – J.Ex. Mons. Václav Malý)
se p ihlásí co nejd íve u o. Michala – nejlépe osobn nebo p es e-mail
crossmen@volny.cz
* Náboženství (dopl ující) – Stará Boleslav: každé úterý od 15:00 hod. v prostorech
charitního domova ve Staré Boleslavi. Sr. Jana Pavla, DKL – kontakt: 773 672 937
*Pozn. Vážení, pokud n komu p estal docházet elektronický zpravodaj, nebo má o jeho elektronické
zasílání zájem – prosím napište mi na fara@staraboleslav.com D kuji o. Michal

Okénko fará e P. Josefa Hurta / farnosti z Brandýsa
Leden, je m sícem ekumenickým a také poutním
brandýské farnosti. Letošní pou spojíme s pod kováním za opravu
fasády a st echy.
Termín pouti je 24.1. 2016 v 10 hod. Jelikož na konci ledna jsou již
pololetní prázdniny pro okres Praha-východ, tak jsme zvolili tento termín. Pozván
je P. Jan Houkal, který má zásadní podíl na oprav kostela a dá-li B h, bude s
námi slavit i pan biskup Karel Herbst.

