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
v zimním čase se bohoslužby 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

„Neboj se, já jsem tě vykoupil,
povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj“
(Iz 43,1).
RORÁTNÍ MŠE SVATÉ
v kostele sv. Klimenta (Stará Boleslav)
ve čtvrtek 4. + 11. + 18 .prosince 2014 v 6:30 hod.
v kostele Obrácení sv. Pavla (Brandýs nad Labem)
v sobotu 6. + 13. + 20. prosince budou vždy od 6.30 hod.
"Rorate coeli de super..." - "Rosu nám dejte nebesa, dejte nám spasitele....
Připomínají očekávání spásy, vyvedení ze zajetí a uvedení do Boží blízkosti. Přinášejí
ujištění o Boží věrnosti v příslibu spásy.

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
ve Staré Boleslavi
čtvrtek 4. + 11. + 18. prosince 2014 od 1900 hod.
v jídelně Charitního kněžského domova.
„Co od Adventu a Vánoc čekáme? Adventní příprava nemá spočívat
hlavně v nakupování. Příprava to má být duchovní, příprava
ducha, nové soustředění na pravdu, svobodu a radost.
Úměrně tomu, jak je původní význam Vánoc zapomínán,
potřeba důrazu na jejich duchovní smysl roste.
Nejde přece jen o to, co si člověk může užít, co
může sníst a vypít, nejde jen o požitky těla. Jde o to, kam se
obrátí duch člověka. Hodnoty ducha jsou láska, radost,
pokoj, solidarita, přátelství, spravedlnost, upřímnost,
pravdivost, věrnost... Takovými hodnotami jsou naplněny
pravé vánoce. Tento výrazný poukaz na ducha je velmi
významný, zvlášť v době, která se snad až příliš soustřeďuje na hmotné bohatství
a tělesný požitek. Tma pomíjí a světlo přichází.“

Liturgický kalendář
30.11 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
03.12. Památka sv. Františka Xaverského, kněze
06.12. Památka sv. Mikuláše, biskupa

07.12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ – Mikulášská SBÍRKA na BOHOSLOVCE
08.12. Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO
HŘÍCHU
12.12. Panny Marie Guadalupské
13.12. Památka sv. Lucie, panny a mučednice - V osobě sv. Lucie se
konkretizují slova Heinricha Friese: „Světlo neznamená, že noc už
neexistuje, ale že noc lze prosvětlit a přemoci.“
14.12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ - GAUDETE Od ostatních dnů adventu, kterým je vlastní
fialová liturgická barva, je 3. neděle adventní zvaná Gaudete jediným dnem, jehož liturgická
barva je růžová - coby barva radosti z toho, že se oslava Narození Páně (Vánoce) již
přiblížila.

21.12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍ

DOBA VÁNOČNÍ
24.12. ŠTĚDRÝ DEN
Večerní vigilie Slavnosti narození Páně
16:00 Brandýs nad Labem
16:00 Stará Boleslav - Nanebevzetí Panny Marie
16:00 Skorkov
21:00 Lázně Toušeň
22:30 Zápy
24:00 Svémyslice
24:00 Stará Boleslav - Nanebevzetí Panny Marie - sbor Václav: Jakub
Jan Ryba Česká mše vánoční
25.12. Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
8:00 Kozly
8:30 Brandýs nad Labem
8:30 Všetaty
10:00 Stará Boleslav -

Nanebevzetí

Panny Marie

10:15 Lázně Toušeň
10:30 Skorkov
14:30 Svémyslice
15:00 Kostelec nad Labem – sv. Víta
18:00 Mratín
18:00 Stará Boleslav – sv. Václav

Spal v jeslích, které patřily někomu jinému...
Spal v jeslích, které patřily někomu jinému.
Přes jezero se plavil v člunu, který patřil někomu jinému.
Jel na oslátku, které patřilo někomu jinému.
Byl položen do hrobu, který patřil někomu jinému.
Učinil to proto, aby se o všechno, co měl, rozdělil s námi:
o svůj život, o svoji slávu, o své místo u Boha Otce.
Přišel tak proto, aby nám všem, ať chudým či bohatým,
nabídl věčný život, život v hojnosti.

26.12. Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
8:30 Brandýs nad Labem
9:00 Stará Boleslav - Nanebevzetí Panny Marie
27.12. Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Stará Boleslav – mše sv. v 9:00 hod. v chrámu Nanebevzetí PM –
žehnání vína ( je hezké přinést a pak s ním i někoho obdarovat J ) - Podle
křesťanské tradice apoštol Jan kdysi požehnal nádobu s otráveným vínem a zbavil tím jed
jeho účinku. Proto se tento den začalo žehnat víno a podávalo se se slovy: "Pij lásku sv.
Jana". Zprávy o tomto zvyku pocházejí již z 12. století. Ve středověku se tento obřad slavil
i při jiných příležitostech, např. při zahájení pouti do Svaté země či před odchodem do
války. Žehnání vína v den svátku sv. Jana připomíná zmíněnou událost a zdůrazňuje
přikázání lásky zaznamenané v Janových spisech.

Pozvánka na vánoční koncert v Kozlech
Dne 27.12. 2014 od 16 hodin zazní v kostele Všech svatých v Kozlech koncert
Chrámového sboru Václav a pěveckého sboru Harmonie z Loun.
Tentokrát zazní Missa brevis od Jiřího Pavlici, známého zpěváka a houslisty uměleckého
vedoucího folklórního souboru Hradišťan.
Všichni jste srdečně zváni.
28.12. Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

„Být jeden druhému odleskem Boží lásky.“
31.12. Sv. Silvestra
- Mše Bohu na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží
požehnání do roku nadcházejícího:
17:00 Brandýs nad Labem – Obrácení sv. Pavla
17:00 Stará Boleslav – Nanebevzetí Panny Marie
23:00 Ekumenická bohoslužba TAIZE „Za mír“ – Nanebevzetí Panny Marie
01.01. 2014 Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE – zasvěcený svátek
8:00 Kozly
8:30 Brandýs nad Labem
8:30 Všetaty
10:00 Stará Boleslav - Nanebevzetí PM
10:15 Lázně Toušeň
10:30 Skorkov
14:30 Svémyslice
15:00 Kostelec nad Labem
16:15 Sluhy
18:00 Stará Boleslav – sv. Václav

PŘÍPRAVY EVROPSKÉHO SETKÁNÍ VRCHOLÍ!
WWW.TAIZEPRAHA.CZ
Setkání mladých křesťanů z celé Evropy se rychle přibližuje. K naší velké
radosti se naši farníci k této výjimečné události aktivně postavili a nabídli
poutníkům ubytování. Tato možnost je stále otevřená, ale je potřeba se přihlásit
co nejdříve.
Zástupci hostitelských rodin se sejdou 6. prosince ve 14:30 v Charitním
domově, kde se dozví konkrétní podrobnosti.
Účast naší farnosti ubytováním poutníků ale zdaleka nekončí. Ti, kdo
nemají možnost poskytnout ubytování, mohou pozvat poutníky na novoroční
oběd. Ještě bychom uvítali takové pozvání celkem pro 8-10 mladých lidí.
Vrcholem setkání bude společná oslava konce roku 31.12. 2014
Nejprve se ve 23 hod. shromáždíme v kostele Panny Marie, abychom modlitbou,
zpěvem a tichým rozjímáním poděkovali Bohu za uplynulý rok a prosili za mír ve
světě. Potom se přesuneme do nedaleké tělocvičny (Tělocvična U Karla IV.;
Maxe Švabinského 117), kde se budeme veselit a radovat z různorodosti a
zároveň jednoty Kristovy církve. Pojmenování „Festival národů“ je víc než
výmluvný.
Všichni jste srdečně zváni na netradiční prožití Silvestra, který vám určitě
zůstane v srdci.
Za přípravný staroboleslavský tým Vladimír Šimík(602266586) a Markéta Bahníková(731793996)

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 narození Vykupitele přineslo pokoj a naději všem lidem dobré
vůle.
Evangelizační: Za rodiče, aby byli autentickými evangelizátory, kteří svým
dětem předávají drahocenný dar víry.
Národní: Abychom v síle Ducha Svatého rozpoznávali, na čem v životě záleží a
byli ryzí a bez úhony pro den Kristův.

Oznámení

* Vikariátní konference je v Lysé nad Labem – úterý 16.12. 2014 – mše v 900 hod.
* Mše sv. „Za náš národ, naši zem“ – sobota 20.12. 2014 v 9:15 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 PROSINEC 2014
Podrobnější informace jsou oznamovány vždy v nedělních oznámeních
a zveřejňovány na internetových stránkách farnosti

· Sobotní ranní rorátní mše svaté od 6.30 hod. v Brandýse n/L.
¾ o třech adventních sobotách 6., 13., a 20. prosince budou vždy od 6.30
hod. ve farním kostele v Brandýse n/L. rorátní mše svaté
· Zpovídání v době adventní
¾ po celou dobu adventní se bude v naší farnosti zpovídat dle obvyklého
rozpisu (a samozřejmě po domluvě i kdykoliv jindy)
¾ a kromě toho v pondělí 22. prosince budou k velkému předvánočnímu
zpovídání od 18.30 hod. do ca 20.00 hod. ve farním kostele v Brandýse
n/L. přítomni ještě další zpovědníci
· Rozpis vánočních a novoročních bohoslužeb
¾ viz samostatný rozpis (na nástěnkách, internetových stránkách, v nedělních
oznámeních a ve Zpravodaji…)
· Odpadnutí ostatních pravidelných aktivit od 24. prosince do 1. ledna
¾ ve svátečních dnech odpadnou ostatní pravidelné farní aktivity
· Setkání Taizé ve dnech 29. prosince až 2. ledna
¾ i naše farnost bude farností hostitelskou pro účastníky evropského setkání
mládeže pořádaného komunitou Taizé v těchto dnech v Praze
¾ bližší informace viz program setkání

Dne 20.2. 2015 se bude konat
Farní staroboleslavský ples v Hlavenci.
Kdo má tento ples v oblibě, prosím, z
zaznamenejte do svých diářů.
Kapela Aleše Hávy Funny Dance band
se již nyní na vás těší.
Vstupenky se začnou prodávat po novém roce.
Kontakt : Habartová Jarmila, tel. 775276586
NĚKOLIK TIPŮ
JAK ŽÍT KAŽDÝ DEN Z VÍRY

Každému z nás se už určitě stalo, že se chtěl do něčeho pustit, ale nevěděl, jak
na to. Mnohdy to nakonec vzdal. Totéž platí i o práci na vlastním životě, na životě z víry.
Několik tipů jak žít víru ve všedním životě shrnul v desetibodovém programu s názvem
„Desatero pokoje“ papež Jan XXIII. Je to spiritualita přizpůsobená všednímu dni. Každý
níže uvedený bod lze žít buď jeden den, či jeden týden, či jeden měsíc… Začít je
možno kdykoliv. Třeba právě nyní…
JEN PRO DNEŠEK - SE BUDU SNAŽIT PROŽÍT DEN,
ANIŽ BYCH CHTĚL VYŘEŠIT PROBLÉM CELÉHO SVÉHO ŽIVOTA
Co všechno na mě dnes čeká! Před svými problémy dnes nebudu uhýbat, nebudu klesat
na mysli, budu jim hledět do očí. Předám sebe i se svými problémy Bohu, uvědomím si: i
dnes se o mne stará On. Jde se mnou přes hory a doly, výšiny i hlubiny. Stačí vždy jen
krátká modlitba, občasné zamyšlení a připomenutí.
JEN PRO DNEŠEK - NEBUDU NIKOHO KRITIZOVAT A NAPRAVOVAT
Jsem především zodpovědný sám za sebe, ne za druhé. Měl bych tedy především sám na
sobě vidět všechno to dobré, ale i zlé. A měl bych se, pokud možno, vidět tak, jak mě vidí
Bůh. On má o mém životě největší přehled. Jemu záleží jak na mě, tak ale i na lidech v
mém okolí. Nyní je tedy pro mě důležité Kristovo slovo: „Jak to, že vidíš třísku v oku svého
bratra a trám ve svém oku nepozoruješ?“ Jen pro dnešek chci tedy korigovat pouze sám
sebe.
JEN PRO DNEŠEK - BUDU ŽÍT Z JISTOTY, ŽE JSEM STVOŘEN PRO ŠTĚSTÍ
Jsme Boží synové a dcery. Naše oči pro Boha ale osleply, naše uši pro jeho slovo
ohluchly, ztrácíme božský cíl a běžíme výhradně za lidskými cíly. V uších nám přestává
znít Boží volání. Jsme pyšní na to, co jsme a co chceme. Naše zacpané uši ale musíme
pročistit, abychom slyšeli, k čemu jsme povoláni, odvalit kámen z našich srdcí, abychom
poznali k čemu nás Bůh stvořil.
JEN PRO DNEŠEK - VĚNUJI ALESPOŇ DESET MINUT DOBRÉ ČETBĚ
Dobrá četba je pro život duše stejně důležitá a nutná jako dobrá výživa pro život těla.
„Čtěte málo ale dobře!“ Otevírám si pravidelně i Boží slovo – Bibli?
JEN PRO DNEŠEK - CHCI POZNÁVAT PLÁN, KTERÝ SE MNOU MÁ BŮH
Nemusím se štvát, ani váhat. Bůh zná mé kroky a jejich rychlost, zná mé možnosti. Půjde
se mnou za předpokladu, že se vydám po jeho cestách a že ve svých plánech ponechám
místo na jeho dobré záměry.
JEN PRO DNEŠEK - SE PŘIZPŮSOBÍM OKOLNOSTEM,
ANIŽ BYCH CHTĚL OKOLNOSTI PŘIZPŮSOBIT MÝM PŘÁNÍM
Domnívám-li se, že lidé se vždy musí přizpůsobit mně, promeškám mnohé cenné hodnoty
pro svůj život. Něco velmi důležitého mi může být darováno právě v lidech, kteří jsou mi
málo sympatičtí.

JEN PRO DNEŠEK - CHCI KONAT DOBRO
Konání dobra vyvěrá z Boží dobroty. Nemusím konat nemožné, mohu činit jen to, co je v
mých lidských silách. Jeho dobrota totiž chce působit i skrze mne. Vykonám pouze to, co
je možné, a vše ostatní ponechám Bohu. Vždyť je to Bůh, kdo dobro dává a působí.
JEN PRO DNEŠEK - VYKONÁM DOBRÝ SKUTEK A NEBUDU
O TOM NIKOMU VYPRAVOVAT
Jak mohu žít tak, aby v mém okolí přibylo trochu dobra?
JEN PRO DNEŠEK - CHCI KONAT BOŽÍ VŮLI
V životě se vždy najde něco, co mi připravuje více starostí – nějaký nevyřešený problém,
který přede mnou narůstá a skličuje mě. Proto si určím pořadí věcí, které je nutné vyřídit a
předně vykonám něco konkrétního, do čeho se mi vůbec nechce, co již dlouho odkládám.
Když se k tomu nakonec odhodlám, jistě poznám, že mi najednou zbývá více času na vše
ostatní a jak mi je lehce. Vždycky smím důvěřovat, že Bůh mi chce pomoci, stojí při mně a
ukazuje mi cestu z každé životní situace.
JEN PRO DNEŠEK - CHCI VĚŘIT V BOŽÍ PROZŘETELNOST
Bůh o mně ví a stará se o mne tak, jakoby mimo mne nebylo nikoho na světě (i kdyby
okolnosti svědčily o pravém opaku). Bůh si mě váží, cení mě jako drahocenný šperk a
miluje mne jako svou milovanou dceru nebo syna.
JEN PRO DNEŠEK - NEBUDU MÍT STRACH
Nebudu mít strach radovat se ze všeho, co je krásné, a budu věřit v dobrotu. Nebudu mít
strach před tím, co mě jednou může potkat. Vždyť tolikrát je v Písmu připomínáno : „Neboj
se, jsem s Tebou, držím Tě za ruku.“ Naše často „podzimní nálada“ by se tak měla měnit v
náladu spíše adventní. Strach a hrůza by se měly měnit v očekávání krásného, co nám
Pán přislíbil.
JEN PRO DNEŠEK - SI VYBERU JEDEN Z TĚCHTO BODŮ...
Svítilnou mým nohám je tvé slovo, Bože,
a světlem mé stezce. (Žl 119,105)
Zpracováno podle knih J. Haase: „Žít pokojně“
a W. Stinissena I dnes je den Boží – rozjímaní na celý rok,
které vydalo Karmelitánské nakladatelství.

*******
Milé děti!
Oznamujeme Vám, že příští setkání bude v neděli 14. prosince 2014.
!POZOR ZMĚNA!
Setkáme se po mši sv. před kostelem Panny Marie, pak se společně
přesuneme do prostor Charitního domova.
Prosíme abyste si sebou přinesli přezuvky.
Těší se na vás sestry Vincentky :-)

