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

ŘÍJEN – MĚSÍC RŮŽENCE
K živé tradici života Církve patří skutečnost, že v měsíci říjnu je zvláštním
způsobem akcentována modlitba růžence. V souvislostech staroboleslavské
farnosti je toto zvláště hodno pozornosti.
Nedlouho po slavnosti svatého Václava, jenž je tak úzce svázán se zde
uctívaným obrazem Matky Boží – Palladiem země české, vstupujeme do období,
ve kterém můžeme skrze modlitbu růžence, která v sobě obsahuje stále se
opakující volání po Mariině přímluvě, postoupit nejen na naší osobní cestě
v objevování Boha, ale také – s pomocí Boží – v prorůstání daru víry do našeho
každodenního praktického života. A můžeme pomoci i duším v očistci, jak nám
radí sv. Terezie od Ježíše, sv. Alfons a mnoho dalších světců.
Tajemství doteku Boží milosti, které Maria přijala a které ji proměnilo, je
trvalým zdrojem inspirace mnoha žen a mužů napříč staletími. Maria – Potěšení
zarmoucených, Pomocnice křesťanů, Matka dobré rady, Útočiště hříšníků –
vyvolená a blízká Bohu, je připravena dávat svoje dary těm, kteří se s důvěrou
utíkají pod její ochranu, kteří prosí o její přímluvu. Je připravena pomáhat všem
svým dětem a doprovázet je na cestě k Otci.
Nedělní modlitba růžence v naší farnosti bude v měsíci říjnu začínat
v 8:10 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Společná modlitba bude
obohacena myšlenkami k rozjímání a vhodnými zpěvy. Všichni jste srdečně
zváni!
Petr Bajer s rodinou

Liturgický kalendář
01.10. Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
02.10. Památka sv. andělů strážných
04.10. Památka sv. Františka z Assisi
05.10. 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07.10. Památka Panny Marie Růžencové
12.10. 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
15.10. Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
17.10. Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
18.10. Svátek sv. Lukáše, evangelisty
19.10. 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – Den modliteb za misie – SBÍRKA na misie
21.10. Bl. Karla I. Rakouského
22.10. Bl. Jana Pavla II., papeže
26.10. 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Setkání dětí se sestrami vincentkami
po dopolední mši v 9 hod. u PM na farní zahrádce (za ambity kostela)
28.10. Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Setkání Sdružení Mariánské mládeže se bude konat poslední pátek v měsíci
– tzn. 31.10. 2014 od 1900 hod. v Charitním domově ve Staré Boleslavi

PŘÍPRAVY EVROPSKÉHO SETKÁNÍ ZAČALY!
WWW.TAIZEPRAHA.CZ
Vážení a milí, máme říjen a jen krátce zbývá do
příjezdu mladých (ve věku 17-35 let) z různých koutů
světa do naší země.
V současnosti již je v Praze přítomen
mezinárodní tým sestávající z bratří z Taizé, sester sv.
Ondřeje a mladých dobrovolníků, který bude pomáhat
formovat místní PŘÍPRAVNÉ TÝMY (chcete pomáhat,
přihlaste se – nelze toto konat v „pár“ lidech) v
jednotlivých místních církevních společenstvích.
Pokud se chcete více zapojit do setkání, bylo by
dobré mít již postupně více ujasněno, jak a čím chcete pomoci ve svých
farnostech. Zvláště se to bude dotýkat ubytování ve Vašich rodinných
společenstvích – tak jak zaznělo ve výzvě br. Paula při Národní pouti – pokud
jste uvážili takto podpořit toto setkání – vyzvedněte si u svých kněží FORMULÁŘ
PRO HOSTITELE. Děkujeme vám. Michal a Jan
V září a říjnu zveme všechny na pravidelné modlitby s bratry z Taizé:
· každé pondělí v 19:15 ( 29. z áří , 6 . , 13. , 2 0. a 2 7. ří j n a)
v kostele sv. Josefa (v chod z nám ěst í Repu bl i ky , Pr aha 1)
· každou středu ve 12: 15 (1. , 8. , 15. 2 2. a 29. ří j na) v kostele
Martina ve zdi (M art i nská 8, Pr aha 1)
· od út erý do sob ot y (o d 2 5. zá ří ) v 9: 15 a v e 12: 1 5 (k r om ě
st ředy ) v K af k ov ě d om ě ( n ám . F, K af k y 3, 1. pat r o) .
Kafkův dům
T aké v ás srd ečně z v em e k náv št ěv ě c ent ra pří prav ev ropského
set ká ní , kt eré se nach ází na nám. F, Kafky 3, (v sam ém st ředu
Pr ahy) , a bud e pří st upn é v šem záj em c ům od úterý do soboty, v době
10:00-12:00 a 14:00-18.00, počí naj e 25. z áří m . Tel . : +420 226 633 988
Místní přípravný tým má 3 hlavní úkoly:
* Hledání a koordinace ubytování - bez ubytování se evropské setkání nemůže
uskutečnit! Mladí lidé si přivezou spacáky - nepotřebují postele.
* Příprava programu, který se bude odehrávat v hostitelském společenství
nalezení míst, kde se budou konat místní aktivity: modlitby, skupinky, „festival
národů" (Texty, které budete potřebovat k modlitbám a k práci ve skupinkách,
připraví Taizé ve všech potřebných jazycích.) Objevování lidí a skupin v našem
okolí, kteří žijí s nadějí a v solidaritě a kteří by se mohli během setkání podělit o
své zkušenosti.
* Příprava příjmu v den příjezdu (29. prosince) - pokud dobře proběhne den
příjezdu, dopadne dobře i celé setkání a vy budete později schopni vyřešit
neočekávané situace. Tento den je potřeba pečlivě připravit; zapojte do přijetí
účastníků v den příjmu různými způsoby tolik místních lidí, kolik bude jen možné;

pozvěte místní, zvlášť mladé lidi, na ranní modlitby a setkání ve skupinkách 30.
prosince
Program evropského setkání
*Pondělí 29. prosince 2014
Ráno: Účastníci dorazí na hlavní příjem v centru Prahy nebo na výstavišti PVA
EXPO PRAHA v Letňanech (příjem je organizován v různých budovách podle
jazyků). Bude jim vysvětlen program evropského setkání.
Potom se vydají do hostitelského společenství, které jim bylo přiděleno.
Během dne: příjem účastníků v hostitelském společenství a odeslání do míst
ubytování
Návrat do hostitelského společenství a společný odjezd do Letňan nebo do
centra města
17:30 večeře (a balíček s jídlem na následující den)
19:00 večerní modlitba, přibližně do 20:45
Okolo 22:00 návrat do míst ubytování
*Úterý 30. a středa 31. prosince 2014
Snídaně na místě ubytování
8:30 ranní modlitba v hostitelském společenství, následuje setkání ve skupinkách
Oběd (z balíčku, který se rozdával předcházející večer) 13:00 polední modlitba v
katedrále a dalších chrámech v centru Prahy Odpoledne: workshopy (s biblickou
a duchovní tematikou, tematikou sociální angažovanosti, Evropy, hudby, umění,
dějin Prahy apod.) na různých místech v Praze a v halách výstaviště
17:30 výdej večeře (a 30. prosince také balíčku s jídlem na následující den)
19:00 večerní modlitba, přibližně do 20:45
Potom: 30. prosince: okolo 22:00 návrat do míst ubytování
31. prosince: 23:00 v hostitelských společenstvích noční modlitba za mír a
„festival národů". Návrat do míst ubytování okolo 2:00
*Čtvrtek 1. ledna 2015
Ranní bohoslužby místní církve, poté společný oběd s hostiteli
Odpoledne: regionální setkání na výstavišti nebo na různých místech
Prahy 17:30 večeře (a balíček s jídlem na následující den)
19:00 večerní modlitba, přibližně do 20:45 Okolo 22:00 návrat do míst
ubytování
*Pátek 2. ledna 2015
8:30 ranní modlitba v hostitelském společenství, potom odjezd
Důležitá data
■ Víkend přípravných týmů: sobota 8. listopadu / neděle 9. listopadu na
centrále v Kafkově domě. Každý přípravný tým musí přijít přibližně na 2
hodiny.
" Poslední společné setkání všech přípravných týmů před evropským setkáním:
sobota 20. prosince (15:00 až 18:00). [Čas bude potvrzen, místo
upřesněno.]

■ Schůzka zástupců přípravných týmů během evropského setkání: 30. a 31.
prosince a 1. ledna okolo 18:00 [Čas bude potvrzen, místo upřesněno.]
■ Modlitba díkůvzdání po evropském setkání: odpoledne v neděli 18. ledna
2015. [Čas a místo budou včas oznámeny.]

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: Za oblasti světa zasažené válkou a násilím,
aby jim Pán daroval pokoj a mír.
Evangelizační: Aby oslavy Světového dne misií probudily v každém věřícím
nadšení k hlásání evangelia po celém světě.
Národní: Aby nás úcta k Panně Marii vedla k pozornosti vůči Božímu slovu a
k pohotové službě bližním.

Oznámení
* Vikariátní konference je ve Staré Boleslavi – úterý 21.10. 2014 – mše v 900 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 ZÁŘÍ 2014
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Podrobnější informace jsou oznamovány vždy v nedělních oznámeních
a zveřejňovány na internetových stránkách farnosti

Pravidelné aktivity
viz samostatný rozpis
Setkání maminek vždy první čtvrtek v měsíci od 20 hod.
na společnou modlitbu růžence za rodiny a na „maminkovské a
manželkovské“ popovídání jsou zvány všechny zájemkyně vždy první čtvrtek
v měsíci od 20 hod. na faru
bližší informace u Marty Linkové
Modlitba růžence v měsíci říjnu vždy v pondělí a v pátek od 17.30 hod.
v měsíci říjnu jsou všichni farníci zváni ke společné modlitbě růžence, a to
vždy od 17.30 hod. ve farním kostele v Brandýse n/L.
příležitost ke svátosti smíření bude v tomto čase zachována
Sčítání věřících v neděli 12. října
z rozhodnutí České biskupské konference proběhne tento den při všech
mších svatých sčítání věřících
Mše svatá s kardinálem Vlkem v sobotu 18. října

¾ v rámci Zvěřinových dnů pořádaných Českou křesťanskou akademií tentokrát
v Brandýse n/L. bude v sobotu 18. října od 9.30 hod. sloužit slavnostní mši
svatou ve farním kostele v Brandýse n/L. kardinál Miloslav Vlk (a
koncelebrovat bude prof. Tomáš Halík)
· Odpadnutí mše svaté v pondělí 20. října
¾ vzhledem k jedné večerní povinnosti mimo farnost odpadne tento den
pravidelná mše svatá od 18 hod. ve farním kostele v Brandýse n/L.
· Setkání členů pastorační rady farnosti v pátek 24. října
¾ prosím členy pastorační rady farnosti o účast na setkání v pátek 24. října od
19 hod. na faře
¾ důležitým bodem programu bude příprava pohostinství pro účastníky
vánočního setkání Taizé, a proto prosím o účast i všechny ostatní, kteří jsou
ochotni pomoci
· Podzimní výlet pro děti v sobotu 25. října
¾ bližší informace budou oznámeny v nedělních oznámeních (v kostele i na
našich internetových stránkách) a na náboženstvích
· Odpadnutí náboženství ve středu (podzimních prázdnin) 29. října
¾ vzhledem k podzimním prázdninám odpadnou ve středu 29. října všechna
náboženství jakož i Rozhovory o víře pro mládež
¾ vzhledem k jedné večerní povinnosti mimo farnost odpadne i plánované
promítání dobré filmu (to se uskuteční v náhradním termínu)
· Slavnost Všech svatých v sobotu 1. listopadu
¾ slavnostní farní mše svatá bude od 18 hod. ve farním kostele v Brandýse n/L.
· Duchovní obnova pro starší děti a mládež 14. a 15. listopadu
¾ pravidelná duchovní obnova před začátkem adventu od pátku 14. listopadu
(podvečera) do soboty 15. listopadu (večera) v Kralupech n/V.
¾ přihlášky a bližší informace budou rozdány během října
· Adventní duchovní obnova pro farnost v sobotu 29. listopadu
¾ duchovní obnova pro farníky na začátek adventu se uskuteční v sobotu 29.
listopadu od 14 hod. na faře (zakončena bude mší svatou s žehnáním
adventních věnců od 18 hod. ve farním kostele)

Paladium země České
se svatováclavskými korunkami

Štít s podobou Panny Marie s Ježíškem v náručí chrání a provází náš
národ od křtu sv. Ludmily a jejího manžela Bořivoje (882) sv. věrozvěstem
Metodějem, který sv. Ludmile Paladium při křtu věnoval. Je pamětí křesťanských
kořenů našeho národa a korunovačním klenotem království. Zůstává mu nablízku
v dobrém i zlém přes všechny etapy našich dějin dodnes.
Sv. Ludmila věrně Paladium uctívala a po její smrti je nosil sv. Václav
jako štít na srdci. Po jeho bratrovražedné smrti ve Staré Boleslavi 28. září 935
Paladium ukryl jeho druh bl. Podiven pod kořeny stromu. Svaté místo posvěcené
krví mučedníka sv. Václava zůstalo v paměti věrných, kteří se tu v modlitbě
odedávna utíkali k Panně Marii a nalézali sílu z odkazu sv. Ludmily a sv. Václava.
V době krále Vladislava z rodu Přemysla Oráče, kterému byl upírán titul
královský, jehož podmínkou bylo křesťanské vyznání, vyorá na svém poli oráč
roku 1160 kovový štít, ve kterém rozeznávají staroboleslavští kanovníci Paladium
nesené v paměti tradice. To se nechává nalézt ve chvíli, kdy přichází jako důkaz
křtu, a tak korunovačního klenotu rodu Přemysla Oráče, kterému zvedá hlavu. V
tom místě pak byla postavena poutní mariánská svatyně s obrazem Panny Marie.
Za husitských válek byla kaple vypálena, obraz poškozen, ale ještě v první
polovině 15. st. byla kaple znovu vystavena, obraz obnoven, v této podobě jej
známe dodnes.
V roce 1609 putovali čeští katolíci ve velkém procesí z Prahy do Staré
Boleslavi prosit Pannu Marii o záchranu katolické víry. Tehdy byl obraz poutníky
prohlášen Paladiem země České, to je Záštitou země České. Nepřátelé se jí
chtěli zmocnit, ale katolíci ji vykoupili za nesmírnou cenu a vrátili do Staré
Boleslavi. Jindy ji před uchvatiteli ukryli, za nacistické okupace bylo Paladium ve
Staré Boleslavi zazděno, ukryto před nacisty, kteří chtěli za odvetu zničit celou
Starou Boleslav. To se nestalo.
Po válce, 1945 putovalo Paladium do Prahy na děkovné bohoslužby za
záchranu vlasti. Tehdy vytvořil Max Švabinský vitraj presbytáře katedrály sv. Víta
s Pannou Marií, která nese Svatováclavskou korunu. V době totality 50. let 20.
století Paladium následovalo osudy politických vězňů, bylo za mřížemi státní
bezpečnosti a sklepení státní banky. Ale v době Pražského jara 1968, které
připravovali také mnozí nedávno propuštění političtí vězňové, i Paladium
vysvobodil biskup Jan Lebeda, aby jej vrátil domů, aby nám připomínalo naši
svobodu a suverenitu, počátky naší existence jako kulturní země, státu a církve,
odkaz sv. Ludmily a sv. Václava, který vyrůstá pod ochranným štítem Panny
Marie Bohorodičky Matky Ježíše Krista; abychom na našem nejstarším poutním
místě jak mariánském, tak svatováclavském mohli upevnit naši víru a prohloubit
naši lásku k Bohu v církvi a vlasti. To nám také budou připomínat
Svatováclavskou korunou inspirovanou Otcem vlasti Karlem IV. pro Paladium
odvozené a přizpůsobené svatováclavské korunky, které letos požehnal Svatý
otec František.
Pod ochranu tvou se utíkáme,
Svatá Boží Rodičko, nezhrdej prosbami našimi,
ale zdobena diadémem království,
potři mocnosti zlé, ukládající zemím Koruny české.
S našimi svatými ochránci
oroduj, přesvatá Panno, u trůnu Nejsvětější Trojice,
aby pro smrt tvého Syna národ vzkvétal v míru, lásce a ctnosti.

O modlitbu prosí a žehná
+ Dominik kardinál Duka OP
arcibiskup pražský a primas český
Modlitba ve vitrajích triforia katedrály sv. Víta
Vitraj presbyteria katedrály sv. Víta v Praze, Max Švabinský 1945
Památka na korunovaci Paladia země České svatováclavskými korunkami
ve Staré Boleslavi dne 28. září 2014.

Bohatý podnikatel potkal rybáře...
Když jeden bohatý podnikatel narazil na rybáře,
který poklidně seděl opřený o loď a hrál si s dětmi,
zděšeně se ho zeptal:
„Proč nerybaříš?“
„Protože pro dnešek jsem už ulovil dostatečné množství ryb,“ odpověděl rybář.
„Proč neulovíš ještě nějaké další?“
„A co bych s nimi dělal?“
„Vydělal bys více peněz,“ zněla podnikatelova odpověď.
„Mohl bys k lodi připevnit motor,
vydat se do hlubších vod a ulovit více ryb.
Pak bys získal peníze na dvě lodi…, a snad i na celou flotilu.
A stal by se z tebe boháč jako ze mne.“
„A co bych dělal potom?“ zeptal se rybář.
„Mohl by sis pořádně užívat života.“
„A co myslíš, že právě dělám?“ odpověděl rybář.
Se svolením zpracováno podle knihy: Bermejo José Carlos Vlídné příběhy,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. www.vira.cz

