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

PRÁZDNINY
Konečně mám prázdniny.
Veškerou školní námahu mohu hodit za sebe.
Přede mnou leží svět,
který mě zve abych vychutnával jeho atmosféru.
Přede mnou leží kousek ráje.
Mám čas najít cestu k sobě a trochu ochutnat věčnost.
Bože, děkuji ti za to.
Dej mi odvahu, abych neutíkal sám před sebou.
Dej, abych se zaposlouchal do tvého stvoření a jeho tajemství.
Dej, abych viděl stopy tvé krásy kolem nás.
Daruj mi však zejména odvahu být jako dítě,
které umí zapomenout na sebe při hře ...

Mrtvé křesťanství
aneb vzkaz čerstvě uvěřivším
(Terezie Zukić)
Existuje mnoho názorů, že křesťanství je jakýmsi přežitkem. Je nudné a
člověku nic nemůže dát. Vždycky to tak ale nebylo. Bývaly doby, v nichž být
křesťanem bylo tím nejnapínavějším na světě. Jinak by nebylo možno vysvětlit,
že křesťané byli v různých staletích a kulturách pronásledováni, vězněni a
popravováni, dokonce předhazováni lvům. Tito lidé planuli nadšením. Všechno
jim mohli vzít, jenom ne víru - ta byla tím nejcennějším, co měli. Raději si nechali
srazit hlavu! Těžko uvěřit, co?
Víte však, že i dnes jsou ještě ve světě křesťané terorizováni, vězněni, a
dokonce zabíjeni - a člověk se pak ptá, jak to, že riskují hlavu a krk, když to
stejně mnoho lidí považuje jen za "vychladlé kafe". Úplně mrtvé (jak se stále říká)
křesťanství ale zase není. Ještě stále totiž na celé zemi nenajdete podnik, který
by měl jen přibližně tolik návštěvníků jako bohoslužba, kterou křesťané slaví
neděli co neděli na celém světě. Tak moc "mimo" dějiny být nedokážou!
Vy jste se dali na cestu, abyste zjistili, co na té historii vlastně je - a to
považuji za velice silný postoj. Chci se za vás proto
modlit, abyste nenarazili na falešné proroky, na nějaké
intelektuální žvanily, ale abyste se svěřili lidem, v nichž
hoří vnitřní oheň. Protože víru člověk nemůže
ovládnout rozumem a získat intelektuální akrobatikou k tomu potřebuje především srdce. A to musí být
zapálené. ***
Zpracováno podle knížky "Zastav se! Dopisy Pánu Bohu a jeho pozemskému personálu", kterou vydalo
Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří

Liturgický kalendář
03.07. Svátek sv. Tomáše, apoštola
04.07. Památka sv. Prokopa, opata
05.07. Slavnost SV.CYRILA, MNICHA A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy,
hlavních patronů Moravy
06.07. 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
00
* v 8 hod. se bude Schola poutníků přede mší
svatou modlit místo růžence mariánskou rozjímavou
modlitbu - Akathistos. Modlitba bude pronášena v češtině,
takže její myšlenky a užité literární obrazy mohou dobře
sloužit jako podněty k rozjímání všem zúčastněným.
Akathistos je mariánský hymnus, jehož vznik leží
někde v 6. století. Když začali poutníci v 16. století rozšiřovat
loretánskou litanii pro její krásu a výstižnost invokací
z italského poutního
místa Loreto do celého světa,
Akathistos měl za sebou již tisíciletou historii. Jeho latinský překlad koloval
Evropou již od 9. století… Církev byzantsko-slovanská, ortodoxní i katolická jej
považuje již od 6. století za autentickou interpretaci své staleté mariánské
spirituality a za nejvyšší vyjádření své lásky k Panně Marii". "Akathistos", což
znamená "stojící na nohou". Hymnus se totiž, jako evangelium, musí zpívat ...
"stojíce na nohou", na znamení vnější, uctivé pozornosti... "
Akathistos výslovně zmiňuje i ENCHIRIDION ODPUSTKŮ - předpisy a
ustanovení o odpustcích: "Uděluje se plnomocný odpustek věřícímu, který se
pomodlí hymnus Akathistos ... v kostele či v kapli, v řeholní komunitě, v asociaci
věřících a obecně tehdy, když se věřící shromáždí za nějakým čestným účelem...
Pokud se jedná o hymnus Akathistos, k získání plnomocných odpustků se
nevyžaduje recitace celého textu, postačuje totiž souvislá recitace určité příhodné
části..."
11.07. Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
13.07. 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
15.07. Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
16.07. Panny Marie Karmelské
20.07. 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
22.07. Památka sv. Marie Magdalény
23.07. Svátek sv. Brigity, řeholnice a patronky Evropy
25.07. Svátek sv. Jakuba, apoštola
26.07. Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

LÍTOST A OŽIVENÍ
Alarmující skutečnosti, které neslavné bolestné výročí 100. let od začátku
první světové války připomíná, jsou podnětem k zastavení. Jako společenství

věřících vnímáme nejen děsivost položených životů, hluboké politické i
hospodářské dopady na naši zemi i svět, ale i stopu duchovního zla, které s
jistotou zasáhlo mnoho míst Evropy i celého světa, včetně naší země.
Zveme k modlitbě a klademe při tom důraz na rozměr pokání za zničení
obyčejných lidských životů. Chceme prosit za spásu těch, kteří padli, a odpuštění
viny všem, kteří nesou podíl na tomto hrozivém krveprolití, stejně tak jako nemalé
důsledky ztráty blízkých, které zasáhly snad do všech rodin v naší zemi. Chceme
také prosit za mír, za odvahu a vůli k míru a ochranu před novými válečnými
ohroženími.
Z do války nasazených vojáků se asi pětina nikdy nevrátila domů, mnozí
přijeli s doživotním zraněním. Tato fakta je třeba zařadit do celkového výsledku
války, v níž padlo deset milionů lidí, rozpadly se hranice států, ale stejně tak
hluboce utrpěla důvěra k vládcům a řada lidí propadla v hlubokou krizi víry v
dobrého Boha. Tato osobní krize víry a důvěry mnoha obyčejných lidí nese své
ovoce dodnes

Zádušní mše svatá za oběti
první světové války
v chrámu Nanebevzetí Panny Marie
u Palladia země české a relikvie bl. Karla I.
v sobotu 26.07. 2014 od 1800 hod.
Bože, tys nám poslal svého Syna, aby nám přinesl tvůj pokoj, a on za nás prolil svou
krev, a tak přemohl naši lidskou zlobu. Proto ti s důvěrou svěřujeme naše bratry a sestry, kteří
položili životy v bojích první světové války. Věříme, že je vysvobodíš ode všeho zlého a dáš jim svůj
věčný mír.
Prosíme tě i za ty, kteří byli hluboce zraněni v důsledku války jak na těle, tak na duchu. Zahlaď tyto bolestné rány. Prosíme
tě za smíření zla, které se tímto hrozivým konfliktem zrodilo. Odpusť našim předkům a pomoz nám usilovat o skutečný mír.
Neboť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.
27.07. 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
29.07. Památka sv. Marty

ŽIVOT KŘESŤANA:
SAMÉ ZÁKAZY A PŘÍKAZY?
„…Trpí-li však někdo, že je křesťanem, za to se stydět
nemusí; spíše ať Boha velebí, že je křesťanem.“ (srov.
1 P 4,16)
V jedné anketě, jak si lidé podle běžného
mínění představují křesťana, bylo řečeno: „Křesťan se musí řídit mnoha příkazy
a zákazy, horlivě se modlit a v neděli musí chodit do kostela.“ Bohudík je
tomu ale jinak. A jak se vyjádřil jeden myslitel: „To, co si 60 až 80 procent

současníků představuje pod pojmem Bůh, Bohu díky neexistuje.“
Přijmout Ježíšův životní styl
Být křesťanem je totiž povolání k přátelství s Ježíšem a jeho následování.
Následovat však neznamená kopírovat Ježíšův život, ale přijmout jeho životní styl
a jeho postoje. Život křesťana tedy není o otrocké poslušnosti , o hledání, kde je
nějaká škvírka v zákoně, kterou by mohl proklouznout. Křesťan se neptá: „Co
musím udělat? ale: „Co mohu udělat?“
Pro každého člověka v každé době a v každé situaci
Ježíšův model zůstává otevřený a každý by ho měl uskutečňovat podle svých
schopností, podle své povahy a i podle doby, ve které žije. Nikdo tedy není
ušetřen vlastního uvažování a vlastního rozhodování. Mnohdy se tak může
křesťan dostat i do slepých uliček. To však nemusí být vždy ztráta času, využije-li
takové situace ke změně smýšlení.
Dobrá zpráva
Křesťan je povolán k životu v Boží lásce a následně pak k hlásání dobré
zprávy – zprávy, která přináší naději a hojí bolavá srdce.

Podstatou Ježíšovy radostné zvěsti je,
že jsme Bohem milováni.
Vždy a všude.

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 sportovní události vždy přispívaly k rozvoji bratrství
mezi národy a k růstu lidskosti.
Evangelizační: Aby Duch Svatý podporoval dílo laiků,
kteří hlásají evangelium v nejchudších zemích.
Národní: Aby ti, kdo žijí ve svornosti, vytrvali a ti,
kteří jsou v rozepři, se obrátili k lásce.

NENÍ ZAPOTŘEBÍ JEN LIDÍ ODVÁŽNÝCH,
CHYTRÝCH A SILNÝCH…
Četl jsem knížku, která mě velice
oslovila. Jmenuje se Invaze a pojednává o
vylodění spojeneckých vojsk v Normandii
v červnu 1944. Nejde ale o román, spíše o
literaturu faktu. A důležité na knížce je
skutečnost, že autor nepopsal pouze samotný
akt vylodění spojenců, ale pojednal o celé
události v souvislostech, včetně několikaletých
obsáhlých příprav.
Šlo totiž o nejrozsáhlejší vyloďovací
vojenskou akci v dějinách. Zapojeni byli jak
politici, tak i vojevůdci, špióni, letci, námořníci,
pěšáci, spojaři, duchovní, zdravotníci, vědci, vývojáři, ekonomové, dělníci,
pekaři... Muži, ženy, otcové, matky... Tlustí, hubení, pohlední, nepohlední, šikovní
i nešikovní. Odvážní i bázliví, šťastní i zklamaní, atd. atd. Pro invazi v Normandii
byly vyvinuty i zcela nové technické prostředky, nové taktické postupy. Invaze
spotřebovala nesmírné množství prostředků a… bohužel i lidských životů.
Pro většinu těch, kdo byli do invaze zapojeni, byla motivací touha po
osvobození od hitlerovského útlaku v Evropě. Pro úspěch celé akce nebylo
zapotřebí jen lidí „odvážných“, „chytrých“ a „silných“. Bylo zapotřebí i všech
ostatních… V podstatě všech, kteří měli ochotu přijmout své jedinečné místo
v onom obrovském celku. Neboť bez odvahy, vytrvalosti a věrnosti těchto
zástupů nesčetných a bezejmenných jednotlivců by se nakonec vylodění
v Normandii vůbec nekonalo a nepodařilo.
V dějinách, ale i kolem sebe nalezneme spoustu lidí, kteří – každý na
svém místě a svým nepatrným dílem – spolupracují na té největší „Invazi“
v dějinách. Na Invazi Boží záchrany, která směřuje do srdce každého člověka…
Tato invaze se připravovala tisíce let a bude trvat až do konce časů. Je dílem
velikého celku Kristovy církve, ale i každého jednotlivce, a to za pomoci jak
starých osvědčených, tak i nových postupů a prostředků. Její součástí jsou i
osobní ztráty, oběti a bolesti. Jedno je ale již jisté: v první linii této invaze stojí,
stál a bude stát její Vítěz, který svůj život již položil a přemohl nepřítele. A na jeho
díle, boji, utrpení i vítězství se může podílet každý z nás.
Se svolením převzato z knížky Ve víru víry,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.
www.pastorace.cz

Oznámení

* Den modliteb Za obrácení národa sobota 26.07. 2014 – mše v 915 hod.
* V sobotu 26.07. 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 ČERVENEC 2014
Podrobnější informace jsou oznamovány vždy v nedělních oznámeních
a zveřejňovány na internetových stránkách farnosti

· Farní letní akce pro děti a mládež
¾ turistická a poutní velkovýprava pro starší děti a mládež Horní Orava 2014 od
21. července do 3. srpna
¾ pěší „čundrovýprava“ pro starší děti a mládež České středohoří 2014 od 11.
do 15. srpna
¾ letní dětský farní tábor Mariánská 2014 od 22. do 29. srpna
· Pořad bohoslužeb v červenci a v srpnu
— v některých týdnech letních prázdnin odpadají částečně mše svaté ve
všedních dnech
— viz samostatný rozpis na jednotlivé dny (na internetových stránkách, na
nástěnkách a k rozebrání vždy vzadu v kostele)
· Svatoprokopská pouť do Svémyslic v neděli 6. července
— od 14.30 hod. poutní mše svatá v kostele sv. Prokopa ve Svémyslicích
· Svatojakubská pouť do Záp v neděli 20. července
— od 11.30 hod. poutní mše svatá v kostele sv. Jakuba Staršího v Zápech

Bohumil Paštika, stavitel varhan
Ve Staré Boleslavi jsou v chrámech krásné varhany. Jejich tvůrce,
Bohumil Paštika, pochází z Čestína u Kutné Hory (farnost Uhlířské Janovice).
Pochází z početné rodiny, která se proslavila řemesly truhlářů, varhanářů a
vyrobitelů hracích strojků. Dům č. p. 63, kde údajně rodina žila, už desetiletí
neexistuje, ale zachovaly se dílny v č. p. 61, kde se podle starousedlíků učili
tehdejší tovaryši varhanářskému řemeslu. Podle zápisů v Hřbitovní matrice
Čestína od pana Vladimíra Vojty je na zdejším hřbitově pochováno hodně členů
rodiny Paštiků. Nápis na hrobě truhláře Aloise Paštiky ukazuje, že zemřel 14. 7.
1881, jeho manželka Kateřina zemřela 8 .7.1898. Jeho starší bratr, truhlář Josef
Paštika,o kterém jsem zápis nenašla, měl tři syny: Josefa (1864/1918, pohřben v
Čestíně), Augustina (1862/1934) a nejmladšího Bohumila (1870/1942, pohřben
ve Staré Boleslavi). Všichni se vyučili u Karla Sciffnera a pracovali nějaký čas u
německých firem. Stali se význačnými varhanáři a spolupracovali koncem 90. let
pod společnou firmou Bří Paštikové ve Vratislavově ulici v Praze na Žižkově.
Společně postavili r. 1903 nové varhany v Praze na Vyšehradě a v r. 1909 v Brně
na Petrově. Po smrti bratra Josefa si Augustin (někde August) zařídil svou firmu
v Čestíně a Bohumil se odstěhoval do Staré Boleslavi. Bydlel a pracoval
v Lázeňské ulici č. 78, ale dům již nemá původní vzhled, neboť prošel
rekonstrukcí. Nedochovalo se bohužel vůbec nic. Nynější majitel zdědil dům od
své babičky, která ho koupila od syna původního majitele, Bohumila. Je známo,
že nějaký čas v domě byla truhlářská dílna. Podle slov pamětníka, zdejšího
hudebníka a skladatele pana Josefa Klazara, byla v domě dílna, velká terasa a
pozornost v ulici poutala velká zasklená výloha. Jak mi vyprávěl, jeho otec pan
Čeněk Klazar, dlouholetý významný regenschori boleslavských chrámů, se
s panem Bohumilem znal, vždyť bydleli ve stejné ulici, a když varhany zlobily,

zastavil se u Paštiků a pan Bohumil hned zašel do kostela a věc dal do pořádku.
O rodinném životě pana Bohumila jsem zatím nic nezjistila. V Čestíně proběhly
zkoušky svatebčanů, ale kde se uskutečnila svatba, nevím. Měl stejnojmenného
syna, který prý také pomáhal při stavbě varhan. Paní Stránská ze Staré Boleslavi,
která ho pamatuje, o něm říkala, že byl vysoké a štíhlé postavy a měl přezdívku
Góla. V tom se shoduje se vzpomínkami pana Klazara. Dobová fotografie se
nedochovala, v té době byla fotografie ještě v plenkách.
Bohumil Paštika se proslavil stavbou mnoha nástrojů v Praze, v okolí
Staré Boleslavi i v celé republice. Štítek s jeho jménem můžeme najít na
mnohých nástrojích. V časopisech Cyril a Psalterium je uvedeno jeho jméno
v souvislosti s chrámem na Vyšehradě, v Emauzích, u sv.Tomáše. Pamatoval si
ho i dómský, dnes již zesnulý, varhaník od svatého Víta, pan Oto Novák, který
také často jezdil hrát do Staré Boleslavi, když
zde na pozvání pana Čeňka Klazara hostoval
svatojakubský sbor.
Chcete-li uctít památku boleslavského
varhanáře,
můžete
se
zastavit
na
boleslavském hřbitově, kde v levé uličce vedle
velkého kříže spí věčným spánkem. Nebo si
na něj vzpomeňte, když uslyšíte tóny varhan
v boleslavských chrámech.
Jana Lukášková 26. 6. 2014

