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

POŽEHNÁNÍ KORUNEK PALLADIA A KORUNOVACE
PALLADIA PŘI SVATOVÁCLAVSKÝCH OSLAVÁCH
28. 9. 2014 PAPEŽSKÝM NUNCIEM.
„Myslím, že mnoho jak ze spolubratří kněží, tak našich věřících nezná
novodobou historii Palladia. Panna Maria sdílí osudy této země a našeho národa.
Originál Madony je z tzv. korintské slitiny, jeho současná podoba míří do doby
otce vlasti Karla IV. a arcibiskupa Arnošta z Pardubic, tedy vlastně do doby
založení arcibiskupství před 670 lety.
Reliéf Palladia byl zásahem Státní
bezpečnosti v roce 1950 „uvězněn" v
pražském sídle StB, kde byla vlastně Panna
Maria vězněna do konce roku 1969.
Díky iniciativě zesnulého pana
biskupa Jana Lebedy se mohla navrátit
domů. Získala svobodu jako naše zem.
Originál však postrádá korunky, neboť kopie
byla umístěna do původního rámu, který byl
korunován manželkou císaře Ferdinanda III.
Marií Annou, dcerou španělského krále Filipa
III. Po dohodě se současným proboštem
staroboleslavské kapituly, otcem Liborem
Bulínem, a jeho předchůdcem, diecézním
konzervátorem
Vladimírem
Kelnarem,
arcijáhnem metropolitní kapituly, budou
zhotoveny nové korunky připomínající
Svatováclavskou korunu a při návštěvě Ad
limina posvěceny papežem Františkem.
Vlastní korunovaci pak vykoná
apoštolský nuncius Giuseppe Leanza.
Považoval bych za velmi významné, kdyby tyto korunky byly opravdovým
darem Ochránkyni naší země, vězněné po celou dobu komunistické diktatury.
Myslím, že symbolika tohoto kroku je více než výmluvná a říká nám, že Čechy
nejsou jen mariánskou zahradou, ale mohly se v době totalitních režimů stát
vězením.“
kardinál Dominik Duka OP
Možnost přispění na tyto korunky dává konto staroboleslavské kolegiátní
kapituly (č. 2109845241/2700) nebo u kanovníka o. Michala.
*********************************************************************
Milí farníci, rádi bychom Vás pozvali na
Farní staroboleslavský ples,
který se bude konat dne
31.1. 2014 v Hlavenci.
(co byla velikonoční zábava)
Poslední volné vstupenky 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“

Liturgický kalendář
02.02. SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU – žehnání svíček
Bezprostředním podnětem svátku je připomínka toho, že Maria a Josef
donesli Ježíše čtyřicátý den po narození do chrámu v Jeruzalémě k předepsané
oběti očišťování.
Liturgie vyzdvihla především skutečnost setkání dítěte Ježíše a starce
Simeona. Proto také byl tento svátek v řeckém prostředí pojmenován Hypapanti,
tj. setkání. V tomto setkání dítěte a starce vidíme setkání zanikajícího
pohanského světa a nového začátku v Kristu, setkání upadajícího období Staré
smlouvy a nového období církve národů.
Střetnutí tmy a světla
Druhý význam svátku navazuje na slova Simeona, jenž toto dítě nazývá
„světlem k osvícení pohanů“. V návaznosti na tento výrok se tento svátek
postupně přetvářel ve slavnost světla. Teplé světlo svící má být výstižným
symbolem pro světlo větší, které vychází z postavy Ježíše.
V Římě pak toto světelné procesí vytlačilo ohlušující a nevázaný
pohanský průvod, tak zvané Amburbale. Tak se v tomto
procesí ještě jednou projevil původní význam tohoto
setkání – divoký řev pohanského světa se setkává se
„světlem k osvícení pohanů“, s jemným a pokorným
světlem Ježíše Krista.
Světelné procesí – viditelné střetnutí tmy a
světla – nám má dodat odvahu, abychom setkávání s
Bohem nevnímali jako ztrátu času, nýbrž jako jedinou
cestu, která může temnotě a chaosu dát smysl.
Zpracováno podle knihy
Josepha Ratzingera „Boží světlo v naší době“,
kterou vydalo nakladatelství Paulínky.

03.02. Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
05.02. Památka sv. Agáty, panny a mučednice
DĚTSKÉ ODPOLEDNE V CHARITNÍM (kněžském) DOMOVĚ
SOBOTA 08.02. 2014 OD 13:00 HOD. SRDEČNĚ ZVOU
SESTRY VINCENTKY J
09.02. 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
10.02. Památka sv. Scholastiky, panny
11.02. Panny Marie Lurdské
16.02. 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
22.02. Svátek Stolce sv. Petra, apoštola
23.02. 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - uskuteční se sbírka „Haléř sv. Petra“. Jedná
se o sbírku určenou na charitativní činnost Svatého otce. V obecném povědomí
veřejnosti je církev vnímána jako organizace až záviděníhodně bohatá a finančně
zabezpečená. Opak je pravdou. Aby církev mohla přispívat na humanitární účely,
mírnit bídu tam, kde je to nejvíce zapotřebí, podílet se na zmírňování důsledků
přírodních katastrof a v neposlední řadě taky hlásat radostnou zvěst evangelia i

těm nejbídnějším a nejvíce opomíjeným, potřebuje finanční zdroje. Proto se
každoročně organizuje sbírka, jejíž výtěžek putuje do Říma.

Sdružení Mariánské mládeže
Milá mládeži!
Máte zájem o setkání, společnou modlitbu, sdílení se,
katechezi na aktuální téma?
Pak tedy přijďte v pátek 28.února 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

JEŽÍŠ NEPŘIŠEL NALOMENÉ DOLOMIT A
DOUTNAJÍCÍ TÍPNOUT. NAOPAK.
P. Pavel Semela
"Hle, můj Služebník [Ježíš], kterého podporuji, můj
vyvolený, v němž jsem si zalíbil. Vložil jsem na něj
svého ducha, národům přinese právo. Nalomenou
třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, věrně
bude ohlašovat právo." (srov. Iz 42,1-3)
Většina lidí v sobě má něco pochroumaného. V něčem nám ublížili druzí
lidé, někdy nás možná semlely nepříznivé životní okolnosti. A v lecčems jsme si
natloukli sami, když jsme se vydali na špatné cesty, udělali chybná rozhodnutí,
zapletli se se zlem. Někdy si tak můžeme připadat jako nalomená třtina.
Mnohý z nás vnímá, že spousta dobrého v nás jen doutná. Kolik našich
schopností zůstalo nevyužito kvůli podceňování se, protože jsme se nechali
otrávit a uvěřili, že to stejně nemá smysl. Kolik dobrých věcí jsme nedotáhli,
protože zvítězila naše lenost a pohodlnost.
Svoje poraněná a oslabená místa jsme zvyklí před druhými schovávat.
Bojíme se, že by naší zranitelnosti mohl někdo využít proti nám. Snažíme se
působit silně a sebejistě.
Ježíš, milovaný Boží Syn a věrný Služebník, nás ujišťuje, že nepřišel nalomené
dolomit a doutnající típnout. Naopak. On nalomené podpírá, obvazuje, uzdravuje.
Všechno dobré, co v nás doutná a skomírá, rozdmýchává, aby se to mohlo
rozhořet naplno.
Před ním svoje slabá a zranitelná místa nemusíš skrývat,
můžeš mu je vystavit, aby se jich s láskou dotkl.

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 církev a společnost uznávaly moudrost a zkušenost
starších lidí.
Evangelizační: Za kněze, zasvěcené osoby a laiky, aby plně pracovali
na díle evangelizace.
Národní: Aby dobrotivý Bůh připravil srdce lidí, kteří nepoznali jeho
lásku, k přijetí radostného poselství Kristova evangelia.

Tříkrálová sbírka v Brandýse nad Labem - St. Boleslavi
S. Fialová + M. Fialová + L. Šestáková – 12.433,Kostely Staroboleslavské farnosti – 6.254,Kostely Brandýské farnosti – 5.490,Skauti – 1.619,- (děti měly prázdniny, bylo jich málo)
Celkem – 25.796,J Děkujeme za Vaši štědrost J
Do zapečetěných pokladniček a prostřednictvím DMS věnovali celkem
přes 80 milionů korun. Výtěžek pomůže zejména lidem v nouzi a s postižením,
nemocným a seniorům. Část výnosu je určena na humanitární pomoc.

Oznámení
* Udílení SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ se v roce 2014 koná ve Staroboleslavské
farnosti – při mši sv. Vigilie Seslání Ducha svatého o. biskupem Karlem
Herbstem SDB dne 7.06. 2014 od 1800 hod.. Pokud jste se někdo rozmyslel na
„poslední chvíli“ s přijetím biřmování - prosím přihlaste se u mne. Děkuji. M
* Vikariátní konference v úterý 18.02. 2014 v Benátkách nad Jizerou – mše
00
v 9 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 ÚNOR 2014
Podrobnější informace jsou oznamovány vždy v nedělních oznámeních
a zveřejňovány na internetových stránkách farnosti

· Velké poděkování
¾ patří všem, kteří jakkoli pomohli s poutní slavností 18. ledna spojenou
s návštěvou našeho arcibiskupa v naší farnosti
· Pravidelné sbírky na opravu našich kostelů, především kostela farního
¾ i v letošním roce 2014 se konají vždy první neděli v měsíci konat při všech
bohoslužbách sbírky na opravu našich kostelů, především kostela farního
¾ všem dobrodincům patří velký dík
· Jarní prázdniny na běžkách od 2. do 8. března
¾ je ještě několik málo volných míst na jarní prázdniny na běžkách pro starší
děti a mládež (podmínkou účasti je věku přiměřená běžkařská zdatnost)
¾ prosím o případné urychlené přihlášení
· Omezení všednodenních bohoslužeb od 3. do 7. března
¾ v době jarních prázdnin okresu Praha-východ odpadnou všednodenní mše
svaté v pondělí, v úterý, ve čtvrtek a v pátek
¾ na Popeleční středu 5. března mše svatá s udělováním popelce bude, a to od
18 hod. ve farním kostele v Brandýse n/L. (bude ji sloužit P. Jakub Jirovec)

SETKÁNÍ S KOMUNITOU TAIZÉ NA
KONCI LETOŠNÍHO ROKU
V PRAZE
- na konci roku 2014 čeká Pražskou
arcidiecézi, především hlavní město Prahu, ve
dnech 29. 12. 2014 - 2. 1. 2015 velký úkol. Komunita
bratří z Taizé svolává do Prahy skoro po pětadvaceti letech celoevropské
modlitební setkání s mladými lidmi. Působení této ekumenické komunity je vám
asi známé. Bratři mladým lidem připomínají téma smíření, za pomoci zpěvu i
ticha se snaží navodit atmosféru modlitby, chtějí s mladými přemýšlet o víře a
uvažovat, jak věřit dnes a hledat porozumění evangeliu. Je příznačné, že v
Evropě je o setkání s bratry z Taizé stále velký zájem. Počítá se s návštěvou asi
dvaceti tisíc mladých lidí, ale protože Praha je atraktivní, může jich být i více.
Mladé křesťany z celé Evropy bude třeba na pět dní v pražských
farnostech ubytovat, v případě většího zájmu i ve farnostech v pražském okolí.
Návštěvníci z celé Evropy se těší na ubytování v rodinách, ale kdyby to nestačilo,
tak i v sokolovnách, ve školách, na farách, podobně, jak tomu bylo před
pětadvaceti lety. Protože přijede i mnoho cizinců, měly by se jazykové schopnosti
hostitelů při ubytovávání zohlednit.
Setkání by mělo probíhat s velkou pravděpodobností v Praze - Letňanech
– tedy v našem velmi blízkém okolí. Zorganizovat velké setkání mládeže není

možné bez všestranné pomoci a součinnosti mnohých, na prvním místě místních
farníků. Proto o vaši spolupráci prosíme již nyní a předem za ni děkujeme.

kardinál Dominik Duka OP
Modlitba a zpěv
„Jak vytrvat v e společné modlitbě?“ Tuto otázku si často kladou
lidé koncem týdne v Taizé nebo na konci setkání pořádaných komunitou
z Taizé. Zde jsou některé z nejdůležitějších prv ků, které pomáhají
připrav it společnou modlitbu meditativního charakteru.
Bratr Roger často říkal, jak důležitá byla už od počátku role
hudby a zpěvu v Taizé. Na těchto stránkách
se dozv íte víc o meditativním zpěvu a o tom,
jak písně zpívat způsobem, jak to bylo
zamýšleno. Je zde nástin typické „modlitby
se zpěvy z Taizé“: stránky o hodnotě ticha;
jak připrav it místo pro společnou modlitbu;
použití ikon při bohoslužbě; nahrávky atd.
http://www.taize.fr/cs_article2833.html

MANŽELSTVÍ = SNY V TROSKÁCH?
Stefano Biavaschi

Až vás čas dovede k rozhodnutí, že své životy spojíte navždy, poznáte
ještě větší výšky, ale také nečekanou tvrdost pádů. A vaše sny budou často ležet
v troskách.
Ale teprve tehdy dokážete opravdu rozpřáhnout křídla. Neproklínejte to,
co se přihodí, protože kormidlo svého osudu držíte v rukou vy.
Budete podstupovat mnoho zkoušek a pýcha vám často bude napovídat,
abyste si místo Lásky zvolili sebe.
Ale nevzdávejte žádný z těchto bojů, protože nic vám tolik nemůže
prospět. Jestli vyhrajete, zvítězili jste.
Vaše kořeny nezesílí tím, že rozbijete nádobu, v níž rostete, a rozejdete
se s milovanou osobou. Právě toto hliněné vězení vás totiž chrání před
uschnutím.
To vy si říkáte, když se necítíte milováni: ‘S Láskou je konec‘. Ale právě
tehdy začíná. Protože velikost kormidelníka se pozná, až když řídí loď proti větru.
To vy si říkáte, když vyprchají pocity: ‚Už nemiluji‘. Nezaměňujte však
Lásku s tím, co je jejím pocitem. Protože velikost kormidelníka se pozná, když
musí loď řídit za bezvětří až do míst, kde opět vane Vítr.
Proto buďte věrní, protože nevěrou se člověk rozdvojuje nebo i
rozčtvrcuje. A jestliže je pro vás obtížené vést jeden život, jak byste dokázali vést
životy dva či čtyři?

Když si myslíte, že jdete vstříc novým radostem, setkáte se s většími
bolestmi, než byly ty, co jste nechali za zády. Proto se opět otočte k tomu, kdo na
vás čeká, ale ne proto, abyste mu řekli: ‚Ty mne nemiluješ,‘ ale: ‚Neumím tě
milovat.‘
Vrhněte se do této možnosti společného letu a vzneste se jako rackové.
Nedělejte ze sebe sirotky velkých radostí a bolestí a nespokojujte se jen s
částečným rizikem.
Naopak zvedněte hlavu a mějte důvěru, protože budete-li milovat touto
Láskou, budete dvěma paprsky, které se setkávají v samém středu kola, kde
společně nacházejí směr, jímž se život otáčí.
Se svolením zpracováno
podle knihy: Prorok větru,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství

POUŤ SNOUBENCŮ
KE
SV. VALENTINU NA VYŠEHRADĚ
V sobotu 15. února 2014 proběhne v Praze na Vyšehradě v rámci
památky svatého Valentina – patrona zamilovaných Pouť snoubenců.
Připomínáme, že na pražském Vyšehradě je uchováván ostatek sv. Valentina. Na
programu bude celodenní rekolekce pro předem přihlášené snoubence od 9:00
do 15:00 a poutní mše svatá 15:30 ve vyšehradské bazilice sv. Petra a Pavla.
Rekolekcí bude snoubenecké páry doprovázet P. Michal Němeček.
Doporučený příspěvek na režii programu 120Kč na snoubenecký pár se bude
vybírat na začátku rekolekce – nezapomeňte na Přihlašovací formulář.
Pouť snoubenců proběhne v rámci tradičního Národního týdne
manželství (www.tydenmanzelstvi.cz), který se uskuteční ve dnech 10. až
16.2.2014 na téma " Velké maličkosti".

J Miroslav Horníček kdysi prohlásil, že: „Manželství je úsilí a
čin. Či řada drobných skutků, chcete-li. Anebo nehod, neshod, jejich
řešení a trpělivosti.“. A tento ročník bude právě o těch ohromných
maličkostech, které mohou často znamenat nesmírně mnoho pro
to, aby naše manželství neztratila jiskru a lehkost. Chesterton, od
kterého je vypůjčeno letošní téma, věděl, že „dva není dvakrát
jedna, ale tisíckrát jedna – tisíc okamžiků“, kdy se dva stávají
jedním, v úsměvech, dotecích, darech, porozumění, odpuštění,
zápasech i službě jeden druhému. Tyhle ohromné maličkosti tvoří
naše velké vztahy. J

