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 ŘÍMSKOTALICKÉ 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; pondělí a úterý 8:00; čtvrtek
7:30; pátek 8:00 hod.
Skorkov - sv. Jana Křtitele
neděle 10:30 hod.
Kozly - Všech svatých
neděle 10:15 hod.
Kostelec n. Labem – sv. Víta (nám.)
sobota 15:00 hod.; středa 15:00 hod.
Dřísy - Stětí sv. Jana Křtitele
neděle 15:00 hod.
R.D. Mgr. Michal Procházka, farář, kanovník
Nám. Sv. Václava 1/14, 250 02 Stará Boleslav; fara@staraboleslav.com;
226 806 456; 602 293 893; www.staraboleslav.com

Poutní a poznávací výlet
Staroboleslavského vikariátu
sobota 8. června 2013
- spolu s bratřími a sestrami z ostatních farností našeho
vikariátu pořádáme poutní a poznávací výlet do Jablonného
v Podještědí (k hrobu sv. Zdislavy) – zde by měla být prohlídka
a pak poutní mše sv. od 10 hod.; Oybinu
(navštívíme dřevěný evangelický kostel a zříceniny středověkého
kláštera); Žitavy (prohlédneme si slavné Žitavské postní plátno) a
do Ochranova (do střediska obnovené Jednoty
bratrské)
Doprava bude osobními auty, proto
prosíme všechny zájemce, zejména z řad
rodin, aby se (spolu s informacemi o
případných volných místech v autech) přihlásili nejpozději do
neděle 2. června, kdy také budou předány bližší informace
(mapky a časové rozpisy dojezdů).

Liturgický kalendář
30.05. BRANDÝSSKÁ FARNOST – Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ slavnostní mše svatá bude od 18 hod. ve farním kostele v Brandýse n/L.
STAROBOLESLAVSKÁ FARNOST – PŘELOŽENÍ NA NEDĚLI 2.6.

31.05. Svátek Navštívení Panny Marie
******
01.06. Památka sv. Justina, mučedníka
02.06. Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ – Staroboleslavská farnost
9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
!Večerní mše sv. v 1800 ve St. Boleslavi v kostele Nanebevzetí Panny Marie!

XXI. festival
Musica Angelica 2013
přehlídka dětských a studentských pěveckých sborů v oboru duchovní hudby ve staroboleslavských kostelích

I. koncert duchovní hudby
bazilika sv. Václava ve Staré Boleslavi
neděle 2. 6. 2013 v 17 hodin
CANZONETTA, PĚVECKÝ SBOR PŘI ZÁKLADNÍ A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE BEZDREVSKÁ,
ČESKÉ BUDĚJOVICE
BUBUREZA, PĚVECKÝ SBOR PŘI HUDEBNÍ ŠKOLE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

CARMINA, DĚTSKÝ SBOR ZUŠ RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

03.06. Památka sv. Karla Lwangy a druhů mučedníků
05.06. Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
07.06. Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Úcta k Božskému Srdci Páně se rozšířila zvláště od
17. století. Podnětem k tomu byla zjevení svaté Markétě
Marii Alacoque (1674), ve kterých jí bylo dáno poznat lásku
Ježíšova Srdce. Probodené srdce, ovinuté trním, s plameny
a křížem, symbolizuje Ježíšovu nepodmíněnou lásku k
člověku.
"V dnešním světě, ve kterém se rozmohlo tolik
osamocenosti a beznaděje, potřebují naléhavě ženy, muži i
děti poznat Boží srdce. To srdce, které odpouští, které se o
lidi stará a které uzdravuje. Toto srdce není naplněno nedůvěrou, touhou po
pomstě, předsudky ani nenávistí. Toto srdce touží jen po jediném: lásku
rozdávat a jako odpověď pak lásku přijímat. Toto srdce trpí, když vidí lidské
utrpení, a když vidí lidskou nedůvěru svěřit se Božímu srdci, které chce rozdávat
útěchu, naději a odvahu." (Podle H. Nouwena)
U člověka vyjadřuje srdce jeho celkový charakter. Pravá podstata
člověka nespočívá v jeho zevnějšku, kráse či síle, ale v nitru, v srdci. Bůh se
nedívá na to, co pokládají za hlavní lidé. „Člověk se dívá jen na to, co má před
očima. Hospodin však hledí na srdce“ (1Sam 16,7). Protože srdce je výchozím
bodem veškerého lidského jednání, myšlení a cítění, zaslíbil Bůh: „Odstraním z
vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa“ (Ez 36,26).
MILUJI TĚ ODVĚKOU LÁSKOU, PŘITÁHL JSEM TĚ NA SVÉ SRDCE.
(Jer 31,3)
08.06. Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
09.06. 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
II. koncert duchovní hudby
chrám Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi
neděle 9. 6. 2013 v 17 hodin
KANTILÉNA, PĚVECKÝ SBOR A KOMORNÍ ORCHESTR PŘI ZUŠ BRANDÝS NAD LABEM –
STARÁ BOLESLAV
CANCIONETA PRAGA, DÍVČÍ PĚVECKÝ SBOR
VYSOKOŠKOLSKÝ UMĚLECKÝ SOUBOR PARDUBICE

11.06. Památka sv. Barnabáše, apoštola
13.06. Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
16.06. 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Jubilejní pouť
z Roudnice nad Labem do Staré Boleslavi
- se koná v neděli 16. 6. 2013. Hudebně duchovní program nazvaný Poděkování
Panně Marii před Palladiem staroboleslavským začne v 15:30 v kostele
Nanebevzetí Panny Marie. Účasten bude soubor Ritornello vedený Michaelem
Pospíšilem. Duchovní povzbuzení pronese probošt místní kapituly, Rmus. D.
Libor Bulín.
Srdečně zve P. Mgr. Martin Brousil
21. 06. Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
23.06. 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Poutní slavnost v kostele sv. Jana Křtitele ve Skorkově od 10:30 hod.
24.06. Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
28.06. Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
29.06. Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
DĚTSKÉ ODPOLEDNE V CHARITNÍM (kněžském) DOMOVĚ
SOBOTA 29.06. 2013 OD 13:00 HOD.
SRDEČNĚ ZVOU SESTRY VINCENTKY J
30.06. 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

NAŠE SLABOST NÁM NEBRÁNÍ,
BÝT OTEVŘENÍ JEŽÍŠOVU DUCHU...
Anselm Grün
Rád by se zbavil své nemoci...
Apoštol Pavel by se býval rád zbavil
své nemoci. Nevíme, čím strádal, ale byla to
slabost,
kterou
skutečně
trpěl.
Byl
přesvědčen, že jako zdravý by toho mohl pro Boží království vykonat mnohem
víc, a přece mu Kristus odpověděl: „Stačí ti moje milost, protože síla se tím
zřejměji projeví ve slabosti“ (2 Kor 12,9).
Slabost nám nebrání, právě naopak...
Ježíš dokáže působit i prostřednictvím naší slabosti. Slabost nám
nebrání, abychom byli pro Krista plně disponováni. Právě naopak, dokonce nám
může pomoci, abychom nestavěli do středu sami sebe, nýbrž abychom byli

skutečně otevření Ježíšovu Duchu. Toto Kristovo slovo z nás snímá tlak výkonu,
takže se nemusíme snažit odstranit za každou cenu všechny slabosti, každý
strach a všechna svoje citlivá místa. Smíme stejně jako svatý Pavel prosit Boha,
aby nás osvobodil od strachu a přecitlivělosti. Ale budeme-li z tohoto důvodu i
nadále trpět, neznamená to, že nás Bůh nevyslyšel. Spíše nám důvěřuje, že se
dokážeme se strachem a přecitlivělostí vypořádat a že právě tím budeme
otevřeni pro jeho Ducha. Osvobodí nás to od vlastního sobeckého já, které se
snaží svému okolí imponovat. Dotkneme se podstaty svého bytí, svého pravého
jádra, ve kterém přebývá Bůh.
Pavel díky nemoci a slabosti hlouběji vrostl do společenství
s ukřižovaným a vzkříšeným...
Pavel přijímá zkušenost vlastní nemoci a slabosti jako důležitou cestu k
poznání tajemství Ježíšova utrpení. Když Bůh nevyslyšel jeho prosbu o
vysvobození z nemoci, uvědomil si, že právě díky nemoci a vlastní slabosti
hlouběji vrostl do společenství s ukřižovaným a vzkříšeným Pánem. Sám pak
zvěstoval tajemství Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání, a to nejen slovy, nýbrž
celým svým bytím včetně své nemoci.
Se svolením zpracováno podle knihy O životě z víry, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství

Úmysly apoštolátu modlitby na rok 2013
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:
1. Aby mezi národy převládla kultura dialogu, naslouchání a vzájemné úcty.
2. Aby tam, kde vzrůstá vliv sekularizace, dokázala křesťanská společenství
účinně podporovat novou evangelizaci.
3. Aby si mladí lidé zamilovali Krista a zůstali mu věrní i za nepříznivých
okolností.

ROK VÍRY
ROK EUCHARISTIE

EUCHARISTIE JE DAR LÁSKY. MUSÍME JI VE SVÉM
ŽIVOTĚ „BUDOVAT“, MUSÍME JI ŽÍT, VÍCE NEŽ SLAVIT A
ADOROVAT.

(SV. J. ZLATOÚSTÝ)

Na místě, kde synoptická evangelia líčí
ustanovení eucharistie, vypráví Jan o umývání nohou.
Tato událost se také odehrála při poslední večeři a v
ostatních evangeliích zmíněna není. Jan spojil
ustanovení eucharistie s umýváním nohou, abychom
pochopili, že eucharistie je svátostí lásky. Je ovocem
Ježíšovy lásky k člověku a skrze ni se tato láska může
vytvářet a šířit i mezi lidmi. Eucharistie je svátostí lásky a právě událost Ježíšova
umývání nohou nám dává do podstaty této lásky hlouběji proniknout. Ježíš nám
tím, že umyl svým učedníkům nohy, ukázal podstatu skutečné pokory.
Co znamená být pokorný? Rozhodně to neznamená působit navenek
jako hlupák nebo blázen. Neznamená to říkat: „Já nejsem nic. Nemám žádnou
cenu." To všechno je jen předstíraná komedie. Kdybych někomu z vás skutečně
musel říct, že jako člověk nemá žádnou cenu, bylo by to velmi tragické! Pokora
nemá nic společného s podceňováním se, s pocity odmítnutí, s odsunováním
sebe samého na vedlejší kolej ani s pocity méněcennosti. Ve všech těchto
případech se nejedná o pokoru, ale o psychickou poruchu.
Co tedy pokora je? Je to paprsek dokonalosti, který přichází od Boha.
Všechny opravdové hodnoty a ctnosti mají svůj základ v Bohu. Jsou to paprsky
Boží dokonalosti. Jestliže je láska ctností, pak Bůh je láska. Je-li pokoj ctností,
pak Bůh je pokoj. Je-li radost ctností, pak Bůh je radost. Bůh je tedy také
trpělivost. Bůh je laskavost. Bůh je štědrost. A je-li pokora ctností, pak je Bůh
pokora. A jestliže je Bůh pokora, pak pokora nemůže spočívat v nedostatku úcty
k sobě samému ani v ponižování sebe samého, protože Bůh sebe nepodceňuje a
neodmítá. Bůh si sám sebe váží!
Ježíš řekl: „... učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem"
(Mt 11,29). V čem tedy spočívá pravá pokora? Ježíš nás vyzývá, abychom byli
pokorní jako on. Svou pokoru prokázal, když myl učedníkům nohy. To je pravá
pokora. Pokora neznamená očekávat, že mi někdo jiný umyje nohy. Neznamená
očekávat, že si mě ostatní budou vážit. Znamená, že si já sám budu vážit sebe
i druhých a že jim budu mýt nohy.
Pokora znamená sloužit druhým. Není to pocit, ale činnost. Pamatuji si,
že jsem na jednom modlitebním setkání vyslechl následující modlitbu: „Děkuji ti,
Pane, žes mi dal dar pokory." To vskutku není příliš pokorná modlitba! Pokora
není to, co cítíme, ale to, co konáme. Mnoho lidí o pokoře mluví, mnoho lidí se
domnívá, že jsou pokorní, ale v jejich jednání není ani špetka pokory. Nemají s
nikým soucit, očekávají, že k nim ostatní budou s úctou vzhlížet, vytvářejí kolem
sebe chaos, protože nevědí, jak řešit problémy a navazovat vztahy.
Ježíš nám nádherně ukázal podstatu pokory. Pokora je základem lásky.
Bez pokory nemůžeme naplno milovat, protože skutečná láska si neklade žádné
podmínky. Nemiluji tě na oplátku za tvou lásku, ale proto, že jsme blízko
Bohu, který je láska. Když se setkáváme s eucharistií, setkáváme se s agapé,
láskou bez podmínek.

Jeden malý had spadl do velké nádrže s vodou. Snažil se ze všech sil
vylézt, ale nedařilo se mu to, protože stěny nádrže byly velmi kluzké. Jeho úsilí
sledovali dva chlapci. Jeden z nich vzal klacík a snažil se hadovi pomoci.
Kdykoliv vsak had ucítil dotyk klackem, otočil se a pokoušel se chlapce kousnout
do prstu. Druhý kluk se na to díval a pak řekl: „Jak dlouho ještě chceš hadovi
pomáhat? Vždyť se tě snaží kousnout." Ale kamarád mu odpověděl: „Přirozenosti
hada je kousat, ale přirozeností křesťana by mělo být milovat."
Agapé je označení pro křesťanky způsob lásky: bezpodmínečné lásky,
která miluje, i když za to nic nedostává. Často si myslíme, že máme právo
někoho nemilovat, protože on nás taky nemiluje. Když o tom Ježíš mluví, říká, že
totéž dělají i pohané.
Milovat láskou Agapé znamená milovat všechny, i ty, kteří mě
nemilují. Láska o které hovoříme není založená na citech – citově dokáži milovat
pouze toho kdo miluje mne – jde o opětovanou lásku.
Nejsem svrchovaným pánem svých citu; jsem ale svrchovaným pánem
svých skutků a právě této praktické lásce učí Eucharistie.
Elias Vella – SÍLA UCHARISTIE

Oznámení
* Den modliteb za národ – sobota 29.06. 2013 – novokněz Jan David SAC
* Vážení, pokud někomu přestal docházet elektronický zpravodaj (omlouvám se za techniku), nebo
má o jeho zasílání zájem – prosím napište mi na crossmen@volny.cz

* Vikariátní konference v úterý 18.06. 2013 v Brandýse nad Labem – mše
v 9:00 hod.

* AKCE FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM NA ČERVEN 2013
Podrobnější informace jsou oznamovány vždy v nedělních oznámeních
a zveřejňovány na internetových stránkách farnosti
· Slavnost Těla a Krve Páně ve čtvrtek 30. května
¾ slavnostní mše svatá se svátostným požehnáním bude od 18.00 hod. ve
farním kostele v Brandýse n/L.
· Svátek Navštívení Panny Marie v pátek 31. května
¾ sváteční mše svatá bude od 18.00 hod. ve farním kostele v Brandýse n/L.
¾ po ní bude od 19 hod. následovat zpěv starobylého mariánského hymnu
Akathistos v podání Scholy poutníků
· Poutní a poznávací výlet v sobotu 8. června
¾ spolu s několika bratřími a sestrami z ostatních farností našeho vikariátu
pořádáme poutní a poznávací výlet do Jablonného v Podještědí (k hrobu sv.
Zdislavy), Oybinu (navštívíme dřevěný evangelický kostel a zříceniny
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středověkého kláštera), Žitavy (prohlédneme si slavné Žitavské postní plátno)
a do Ochranova (do střediska obnovené Jednoty bratrské)
doprava bude osobními auty, proto prosím všechny zájemce, zejména z řad
rodin, aby se (spolu s informacemi o případných volných místech v autech)
přihlásili nejpozději do neděle 2. června, kdy také budou předány bližší
informace
z tohoto důvodu se neuskuteční na tento den plánovaný výlet pro děti
První svaté přijímání našich dětí v neděli 16. června
bude při pravidelných mších svatých v Brandýse n/L. (od 8.30 hod.),
v Lázních Toušeni (od 10.15 hod.) a ve Svémyslicích (od 14.30 hod.)
Závěrečné „Riskuj!“ při náboženstvích ve středu 26. června
závěrečné „Riskuj!“ o ceny proběhne při všech náboženstvích
závěrečné Rozhovory o víře pro mládež budou jako obvykle
Dětské odpoledne a slavnostní mše svatá ve čtvrtek 27. června
se uskuteční od 15.00 hod. na farní zahradě v Brandýse n/L.
od 18.00 hod. pak bude ve farním kostele v Brandýse n/L. slavnostní mše
svatá na ukončení školního roku s předáváním „pamětních vysvědčení“ (pro
všechny děti a mládež a jejich rodiče)
Poutní slavnost sv. Prokopa ve Svémyslicích ve čtvrtek 4. července
slavnostní poutní mše svatá bude od 18.00 hod. v kostele sv. Prokopa ve
Svémyslicích

Slavkovice - Poutní kostel Božího milosrdenství

