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. ThLic. Jan Houkal,Th.D. 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
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; mobil: 602 293 893; www.staraboleslav.com

NEDĚLE 8.6. 2014
10:00
Kafíčko
12:00
Piknik z donesených dobrot
14:00 Loutkové divadlo
15:00 Biblický test
Společný zpěv
(kdo má zpěvníky „Já písnička“ a „Hosana“ s sebou)
BOŽÍ LÁSKA
JE JAKO SLUNCE, KTERÉ NÁS
ZAHŘÍVÁ A PRONIKÁ TĚLEM

Když si sednu na slunce, vím, že mě
zcela zahaluje hřejivá láska Boží.
Jako slunce zahřívá kůži a pak
proniká celým tělem, tak i Boží láska
chce proniknout do všech pórů
mého těla.
Boží láska není něco čistě pomyslného. Je zakusitelná právě v tvorstvu, ve
slunci, které mě prozařuje, nebo ve větru, který mě něžně hladí.
VÍTR, KVĚTINA I SVĚTLO JSOU GESTY NĚŽNOSTI
Boží láska (stejně tak jako lidská) potřebuje něžnost. Takovým gestem něžnosti
je pro mne vítr, protože hladí mou kůži; květina, která se na mne dívá, slunce,
které mě hřeje, vlídné večerní světlo, které všechno halí milosrdným svitem.
Slunce a vítr ovšem nemohou samy o sobě tuto zkušenost Boží lásky vzbudit.
Věřím-li ale v ni, může mi ji zprostředkovat i teplý sluneční paprsek.
Jestliže se vystavím všemi smysly slunci a větru,
pocítím skrze ně dotyk samého Boha.
Podle Anselma Grüna z knihy: Bydlet v domě lásky www.vira.cz

Liturgický kalendář
01.06.
03.06.
05.06.

Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ ve Staroboleslavské farnosti
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ v Brandýské farnosti
Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

SVATODUŠNÍ NOVÉNA
Přijď, ó Duchu svatosti, připrav mé srdce, přijď se silou svých sedmi darů.
Ve jménu Otce + i Syna + i Ducha + svatého. Amen

Přijď, ó Duchu svatý, Duchu moudrosti! Pouč mé srdce, abych měl stále před
očima svůj poslední cíl, nebeským dobrům abych dával přednost před
pozemskými a rozpoznal cestu vedoucí k věčnému životu. Pomoz mi být stále
připraven raději se vzdát cti, bohatství a radostí tohoto světa než ztratit Tvou
milost a věčnou spásu. Zdrávas Maria...
Přijď, ó Duchu svatý, Duchu rozumu! Osviť mě, abych správně pochopil a
srdcem přijal tajemství spásy a Božího zjevení. Abych prodléval ve světle svaté
víry a ve všech životních situacích rozpoznal působení Tvé prozřetelnosti. Učiň
mě hodným Tě jednou v nebi dokonale poznat, s Otcem i Synem, z nichž
vycházíš. Zdrávas Maria...
Přijď, ó Duchu svatý, Duchu rady! Stůj milostivě při mně v každé nouzi, těžkosti a
zoufalství. Dej mi poznat, co je nutné ke Tvé oslavě a k spáse mé i všech lidí.
Ochraňuj mě před všemi bludy a veď mě po správné cestě Tvých přikázání.
Zdrávas Maria...
Přijď, ó Duchu svatý, Duchu síly! Posiluj mou slabou vůli ve všech pokušeních a
trápeních tohoto života, abych odložil jakýkoliv lidský strach, odvážně vyznával
víru, v nesnázi trpělivě vytrval a obstál ve všech úkladech ďáblových. Zdrávas
Maria...
Přijď, ó Duchu svatý, Duchu umění! Uč mě poznávat v zázraku stvoření Tvou
všemohoucnost, moudrost, lásku, a Tebe oslavovat, jenž jsi počátek i konec
všech věcí. Pronikni hluboko do mého srdce, abych se ve svém životě vždy slovy
i skutky řídil podle Tvých přikázání. Veď mou mysl, abych si nepřál vědět a znát
nic, co by pro mě bylo neužitečné či škodlivé. Zdrávas Maria...
Přijď, ó Duchu svatý, Duchu zbožnosti! Dej mi smýšlení dětské odevzdanosti a
vřelé důvěry v Boha, mého Otce. Probuď ve mně pravou velkodušnost a
nedopusť, abych se zalekl nějaké oběti. Ať se můj život stane působením Tvé
milosti neutichající modlitbou chvály a díků před Boží velebností. Zdrávas Maria...
Přijď, ó Duchu svatý, Duchu bázně Boží! Naplň mé srdce svatou bázní, abych
měl Boha vždy před očima a snažil se vyhýbat všemu, co by se mohlo znelíbit
Jeho velebnosti. Zdrávas Maria...
Ó Duchu svatý, sladký Hosti mé duše, zůstaň u mě a učiň, ať i já zůstanu
stále u Tebe! Ó Maria, neposkvrněná Snoubenko Ducha svatého, oroduj
za mě ubohého hříšníka, jenž se k Tobě utíká. Amen.
*******
07.06. Stará Boleslav – Nanebevzetí Panny Marie – VIGILIE
SLAVNOSTI SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – MŠE SV. V 1800 S UDÍLENÍM
SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ J.Ex. Mons. Karlem Herbstem SDB

08.06. Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Nedělení mše sv. v 900 a v 1800 v kostele Nanebevzetí Panny Marie

XXII. festival dětských a studentských pěveckých sborů
Musica Angelica 2014
8. 6. 2014, 17 hodin - bazilika sv. Václava ve Staré Boleslavi
Kantiléna, ZUŠ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,
sbormistryně Kristýna Vadassová
Gaudeamus a Song, Masarykovo gymnázium Vsetín,
sbormistryně Helena Kaločová
Abbellimento a Zvonky, Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy,
sbormistryně Jarmila Novenková

KONČÍ DOBA VELIKONOČNÍ – LITURGICKÉ MEZIDOBÍ
11.06.
13.06.
14.06.
15.06.

Památka sv. Barnabáše, apoštola
Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
00
Poutní slavnost v kostele sv. Víta v Kostelci n. L. - mše v 15 hod.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

XXII. festival dětských a studentských pěveckých sborů
Musica Angelica 2014
15. 6. 2014, 17 hodin - chrám Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi
Slůňata, ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,
sbormistryně Ludmila Bajerová
Divertimento, Gymnázium Botičská, Praha,
sbormistr Tomáš Klima
Motýli Šumperk,
sbormistři Tomáš Motýl a Helena Stojaníková
19.06. Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ – mše sv. v 18:00 hod v brandýském
farním kostele Obrácení sv. Pavla
* ve Staroboleslavské farnosti slavnost přeložena na neděli
21.06. Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
22.06. Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ – ve Staroboleslavské farnosti;
12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ v Brandýské farnosti.
*Poutní slavnost ve Skorkově 1030 hod. ze Sl. Narození sv. Jana Křtitele
24.06. Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
27.06. Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
28.06. Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie

29.06. Slavnost
SV. PETRA A PAVLA,
APOŠTOLŮ
* v 830 poutní
slavnost ve Všetatech
* Svatopetrská
sbírka na bohoslovce

Sdružení
Mariánské
mládeže
SMM (dříve se někde nazývalo „Mariánská družina“) je společenství dětí a
mladých lidí, kteří si zvolili Pannu Marii za svou Matku, vzor a ochránkyni na cestě
životem. Rozhodli se následovat Její ctnosti, zvláště čistotu, pokoru, poslušnost a lásku
skrze zasvěcení se Panně Marii.
Členové SMM na sebe berou závazek modlit se denně alespoň
desátek sv. růžence a vykonat dobrý skutek, žít svátostný život a radostně
následovat život Panny Marie. Kromě setkávání, společné modlitby a
katecheze je potřebný i apoštolát (v rodině, ve farnosti, ve škole a v práci).
Další setkání je v pátek 27.06. 2014 v 1900 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

DĚTSKÉ ODPOLEDNE V CHARITNÍM (kněžském) DOMOVĚ
SOBOTA 7.06. 2014 OD 1300 HOD. SRDEČNĚ ZVOU
SESTRY VINCENTKY J

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 nezaměstnaní obdrželi podporu a práci, kterou potřebují
k důstojnému životu.
Evangelizační: Za Evropu, aby díky svědectví věřících opět nalezla své
křesťanské kořeny.
Národní: Aby všichni lidé zodpovědně přistupovali ke svému životu i práci.

LZE ODPUSTIT DOZORCI SS?
Salvatore Tumino
Corrie ten Boom popisuje svůj vnitřní zápas
o odpuštění dozorcům SS, kteří se na ní a na její
sestře Betsie (která zemřela v koncentračním
táboře) dopustili velkého násilí.
Corrie cestovala po druhé světové válce po celé Evropě, aby přinášela
smíření. Zrovna když skončila svou řeč o Božím odpuštění a o tom, že je potřeba
odpustit každému, uviděla v kostele jednoho z těch mužů. „Právě tehdy, během
bohoslužby v Mnichově,“ píše, „jsem jej spatřila – bývalého příslušníka SS,
kterého jsem si vybavila jako by to bylo včera – u dveří sprch v rozdělovacím
středisku v Ravensbrücku."
Byl to první z našich skutečných tyranů, jehož jsem od té doby viděla. A
náhle mi vše znovu vyvstalo na mysli... Přišel ke mně, když se kostel začal
vyprazdňovat, uklonil se a se zářícím úsměvem na tváři řekl: „Jsem vám velmi
vděčný za vaše poselství. Při pomyšlení, že – jak říkáte – On obmyl mé hříchy,
mě zaplavuje úžasný pocit!“ Podával mi ruku a já, která jsem tak často kázala
lidem o potřebě odpustit, jsem nechávala svou ruku u těla. A právě ve chvíli,
kdy ve mně vřely myšlenky plné nenávisti a odplaty, spatřila jsem v nich svůj
hřích. Ježíš Kristus zemřel za tohoto člověka, co jsem jen chtěla víc? Ježíši, můj
Pane, modlila jsem se, odpusť mi a pomoz mi mu odpustit. Pokusila jsem se
pousmát. Ze všech sil jsem se snažila podat mu ruku, ale nemohla jsem, necítila
jsem nic, ani jiskru vřelosti či lásky. A tak jsem potichu pronesla ještě jednu
modlitbu: „Ježíši, nedokážu mu odpustit, dej mi svou schopnost odpouštět! “ Když
jsem mu podala ruku, stala se neskutečná věc – z mého ramene, přes loket a
celou rukou jako by proudil jakýsi proud – a v mém srdci vycházela z vězení
láska k tomuto cizinci, která mě téměř přemohla.
Objevila jsem, že uzdravení světa nestojí na našem odpuštění, na našich
vlastních silách a ani na naší vlastní dobrotě, ale na Jeho odpuštění. Říká-li nám,
abychom milovali své nepřátele, spolu s tímto příkazem nám dává samotnou
lásku.“ „Ježíši, nedokážu odpustit, dej mi schopnost odpouštět, dej mi milovat tak,
jak miluješ ty.“ A Pán nechá rozkvést poušť našeho srdce a promění ji v zahradu
zavlažovanou Jeho láskou.
Se svolením zpracováno podle knihy Salvatora Tumina: Ježíš uzdravuje tvé srdce,
kterou vydalo nakladatelství Paulínky Převzato: www.vira.cz

Oznámení

00

* Vikariátní konference v úterý 17.06. 2014 ve Brandýse nad Labem – mše v 9
hod.
* Den modliteb Za obrácení národa sobota 28.06. 2014 – mše v 915 hod.
* V sobotu 7.6. 2014 není mše sv. v Kozlech od 1630 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 ČERVEN 2014
Podrobnější informace jsou oznamovány vždy v nedělních oznámeních
a zveřejňovány na internetových stránkách farnosti
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Slavnost Nanebevstoupení Páně ve čtvrtek 29. května
slavnostní mše svatá bude od 18.00 hod. ve farním kostele v Brandýse n/L.
Duchovní obnova pro starší děti a mládež od 30. května do 1. června
předsvatodušní duchovní obnova pro starší děti a mládež se uskuteční od
pátku 30. května (podvečera) do neděle 1. června (večera) v Jesenici
Odpadnutí mše svaté v pátek 30. května
z důvodu odjezdu na duchovní obnovu odpadne v pátek 30. května
pravidelná mše svatá v Brandýse n/L.
Odpadnutí mše svaté ve středu 11. června
vzhledem k dopolední povinnosti mimo farnost odpadne dopolední mše svatá
v Brandýse n/L. (odpolední farní program bude jako obvykle)
Celodenní pěší výlet pro děti v sobotu 14. června
bližší informace budou oznámeny v nedělních oznámeních
Setkání kněží našeho vikariátu v úterý 17. června
od 9 hod. bude ve farním kostele v Brandýse n/L. sloužena mše svatá
večerní mše svatá v Lázních Toušeni a Teologický klub budou jako obvykle
Slavnost Těla a Krve Páně ve čtvrtek 19. června
slavnostní mše svatá se svátostným požehnáním bude od 18.00 hod. ve
farním kostele v Brandýse n/L.
První svatá zpověď našich dětí v sobotu 21. června
se uskuteční v sobotu 11. června od 8 hod. ve farním kostele v Brandýse n/L.
První svaté přijímání našich dětí v neděli 22. 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 25. června
závěrečné „Riskuj!“ o ceny proběhne při všech náboženstvích
závěrečné Rozhovory o víře pro mládež budou jako obvykle
Dětské odpoledne, mše svatá a „zahradní slavnost“ ve čtvrtek 26.
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
po mši svaté bude následovat „zahradní slavnost“ pro všechny farníky na
farní zahradě
Přihlášky na letní akce pro děti a mládež
turistická a poutní velkovýprava pro starší děti a mládež Horní Orava 2014 od
21. července do 3. srpna
pěší „čundrovýprava“ pro starší děti a mládež České středohoří 2014 od 11.
do 15. srpna
letní dětský farní tábor Mariánská 2014 od 22. do 29. srpna

Myšlenky k Eucharistii
Michael Schneider
* Eucharistii je možno dobře slavit, jen když se život bere jako "díkůvzdání". Za
co jsem dnes děkoval? Co je mou vlastní eucharistickou modlitbou?
* Eucharistie je událostí spásy.Co dnes chápu jako událost spásy?
* Eucharistie je společenství. Za koho jsem se dnes zvlášť modlil?
* Eucharistie je oběť za druhé. Za koho se obětuji?
* Eucharistie je dík Bohu za jeho bezpodmínečnou lásku. Jak jsem
dnes nechal do svého života vstoupit lásku? Jak jsem ji předal
dál?
* Eucharistie ukazuje, že nezáleží tolik na tom, abych miloval Boha,
jako na tom, abych se nechal Bohem milovat. Kde tomu tak bylo?
* Kterou částí eucharistie jsem dnes vyjádřil nejlépe sama sebe?
* Co by se dnes změnilo, kdybych nebyl na mši sv.?
* Co by se v mém životě změnilo, kdybych nebyl nikdy na eucharistii?
*******
Srdečně zveme
všechny starší děti a mládež
na

PRVNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE
STAROBOLESLAVSKÉHO VIKARIÁTU

v sobotu 20. září 2014
od 14 hodin
na farní zahradě v Lysé nad Labem.
Na programu bude
duchovní slovo,
setkání s bratry z Taizé,
sport, hry, zábava,
závěrečná mše svatá
a další.
Předpokládaný konec kolem 18.30 hod.
Srdečně zvou kněží staroboleslavského vikariátu.
Kontakt:
P. Jan Houkal
tel.: 602471210; mail: jan.houkal@seznam.cz

