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
během zimního času není.
R.D. Mgr. Michal Procházka, farář
Nám. Sv. Václava 1/14, 250 02 Stará Boleslav; fara@staraboleslav.com;
226 806 456; 602 293 893; www.staraboleslav.com

Ekumenismus
není ani pohlcení, ani
splynutí
Ekumenismus není ani
pohlcení, ani splynutí, ale
setkání... (Jan Pavel II.)
V
Damašku
sídlící
pravoslavný patriarcha antiochijský, Ignác IV., napsal tato úžasná slova:
„Všechna naše rozdělení činí Krista nepoznatelným. Naléhavě potřebujeme
prorocké iniciativy, abychom dostali ekumenismus ze zákrutů, ve kterých se, jak
se obávám, ztrácí. Velmi naléhavě potřebujeme proroky a svaté, abychom našim
církvím skrze vzájemné odpuštění pomohli k obrácení.“
(Zpracováno podle: Bratr Roger Schütz, Netušená radost)

Kdo má reprezentovat Ježíše?
Ježíš nám řekl, že naše vzájemná láska bude argumentem, který
přesvědčí svět, že Ježíš je Mesiáš. Znamená to, že ďábel udělá všechno pro to,
aby narušil naši jednotu. Pokud jsme jednotní a vládne mezi námi láska, budeme
vydávat svědectví o tom, že Ježíš je Mesiáš. Když ale bude naše jednota rozbita,
bude zničena i láska - viditelná pomůcka, podle které má svět v Ježíšovi Mesiáše
poznat.
Ježíš se modlí za všechny, kteří uvěří: „Už nejsem ve světě, ale oni jsou
ve světě; a já jdu k tobě“ (Jan 17,11). Ježíšovo poslání bude muset pokračovat.
Ale kdo ho bude tady na zemi reprezentovat, kdo řekne světu pravdu, že on je
skutečný Mesiáš? Kdo přesvědčí svět, že on je Boží Syn? Co je tím důkazem,
který je třeba dát světu, že on je Světlo? Je jím jednota, kterou budeme mít mezi
sebou. Dokážeme to jen tehdy, když svět mezi námi uvidí lásku.
(Zpracováno podle knihy Eliase Velly: Ježíš lékař těla i duše)
**********

„Slovo z Písma, které je ústřední
myšlenkou tohoto Týdne modliteb 2013: „Co od
nás Hospodin žádá?
(srov. Mich 6,6-8), by se pro nás mělo stát
každodenní výzvou a otázkou po naplňování Boží
vůle. V tomto naplňování spočívá smysl života
každého z nás jednotlivě i všech společně, včetně
neúnavné snahy o jednotu křesťanů. Kéž nám všem
tedy rozjímání nad tímto slovem během Týdne
modliteb za jednotu pomůže v duchovním zrání a
růstu. Bůh nám k tomu žehnej!“
píší Mgr. Joel Ruml, předseda Ekumenické rady církví v ČR a Mons. František Radkovský,
delegát ČBK pro ekumenismus.

Liturgický kalendář
31.12. Sv. Silvestra
- Mše Bohu na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží
požehnání do roku nadcházejícího:
15:00 Všetaty
17:00 Brandýs nad Labem
17:00 Stará Boleslav – Nanebevzetí Panny Marie
01.01. 2013 Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE – zasvěcený svátek
8:30 Brandýs nad Labem
8:30 Všetaty
9:00 Stará Boleslav - Nanebevzetí PM
10:15 Kozly
10:15 Lázně Toušeň
10:30 Skorkov
14:30 Svémyslice
15:00 Kostelec nad Labem
16:15 Mratín
18:00 Stará Boleslav – sv. Václav
02.01. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů
církve
03.01. Nejsvětějšího Jména Ježíš
Nejsvětější jméno Ježíš bylo uctíváno od počátku církve.
Vlastním svátkem začalo být slaveno od 14. století. V Itálii a v Evropě
propagoval k němu mimořádnou úctu svatý Bernardin Sienský se svými
žáky od začátku 15. století a teprve v následujícím se stal i liturgickým
svátkem. Pro celou církev byl zaveden r. 1721.
"Ježíšovo jméno znamená, že jméno
samého Boha je přítomno v osobě jeho Syna,
který se stal člověkem kvůli všeobecnému a
definitivnímu vykoupení z hříchu. Jen jméno
Boží přináší spásu, a napříště ho mohou všichni
vzývat, neboť vtělením se Bůh spojil se všemi
lidmi, -neboť pod nebem není lidem dáno žádné
jiné jméno, v němž bychom mohli dojít spásySk 4,12" (KKC 433)
Zkratka - IHS - znamená: „Ježíš, hříšných Spasitel“.
06.01. Slavnost Zjevení Páně – mše se žehnáním vody, kadidla a křídy
Mudrci nebo králové, jak jsme zvyklí je nazývat, se v touze po
poznání a objevování nového vydávají na dalekou cestu do neznáma, na
cestu rizika, nebezpečí a nejistoty. Šli po této cestě hledání pravdy i
navzdory nepřízni okolí. Dokonce určitě museli snášet posměch a údiv
mnohých. Ale čím větší důvěrou ze světlem hvězdy šli a čím více toužili

po setkání s pravdou, tím více jim světlo dodávalo důvěru. Takže se
nelekali překážek, nedali se znechutit situací ani v Jeruzalémě, kde žili
učitelé Zákona, kteří navzdory tomu, kým byli, nic nevěděli o
novorozeném králi. To, co na mudrcích můžeme obdivovat, je velká
snaha dopracovat se k pravdě, využít k tomu všechny možnosti.
Věřící člověk už nemůže chodit po starých cestách svého života.
Po setkání s Bohem se nám otevírají cesty, po kterých máme kráčet jako
noví lidé.
Mons. Viliam Judák, nitranský biskup

Tříkrálová sbírka celostátně již potřinácté
Již
měst
a
obcí
šťastný nový rok,
poprosili
o
pomoc těm, kteří
ledna.

potřinácté vyjdou počátkem ledna 2013 do ulic
koledníci Tříkrálové sbírky, aby lidem popřáli
podarovali je zpěvem a drobným dárkem a
příspěvek do zapečetěné pokladničky na
si sami pomoci nemohou. Sbírka začíná 2.

Dobrovolníci,
zejména
děti
(v
doprovodu staršího vedoucího skupinky) v převlečení za tři bájné mudrce z
východu, popřejí vše nejlepší do nového roku, zazpívají koledu a přidají drobný
dárek, kalendářík nebo cukřík. Kalendáříky byly vytištěny v chráněné
dílně Charity Hrabyně a cukřík byl v počtu 3 190 000 kusů zabalen v dílnách
Reparto Charity Zábřeh, čímž současně dostalo práci několik občanů se
zdravotním postižením).
Koledníci zároveň požádají o drobný příspěvek do zapečetěné pokladničky. Ten
posléze pomůžete těm, kteří nemají vlastní domov nebo se ocitli v těžké životní
situaci.
Koledování začne 2. ledna 2013 a s koledníky se můžete setkat až do 14.
ledna 2013. Poté následuje sčítání výnosu sbírky. Na začátku sbírky požehnají v
jednotlivých regionech koledníkům místní biskupové a kněží. Například v Praze
požehná koledníkům 5. ledna kardinál Dominik Duka.
Využití sbírky
Prostředky z Tříkrálové sbírky 2013 budou použity například na nákup
elektrických polohovacích postelí, vozíků a zdravotnického materiálu pro Oblastní
charitu Znojmo, na provoz sociálně terapeutických dílen pro osoby s mentálním
postižením Oblastní charity Polička, na provoz občanské poradny Rumburk a
kontaktního pracoviště Šluknov pro sociálně slabé, na podporu sociálně
terapeutických dílen Pohodička Oblastní charity Rokycany anebo na nákup
automobilu na přepravu klientů Denního centra Archa pro osoby se zdravotním a
mentálním postižením Charity Hranice.
V roce 2012 se díky štědrým dárcům vybrala dosud rekordní částka přes 75 milionů korun. Většina prostředků směřuje na pomoc v regionu, kde byly
peníze vykoledovány. Přibližně desetina výnosu pomůže v zahraničí.
O projektech z minulých let a nových záměrech více
na: www.trikralovasbirka.cz.Tradiční součástí sbírky je také Tříkrálový

koncert, který se uskuteční v neděli 6. ledna 2013 od 18 hodin a v přímém
přenosu jej uvede Česká televize na programu ČT 1.
Jak přispět?
*Přispět do sbírky můžete zasláním DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné
DMS je 30 Kč, na pomoc potřebným jde 27 Kč. Službu provozuje Fórum dárců.).
*Podpořit sbírku je možné také příspěvkem na účet Tříkrálové sbírky
číslo 66008822/0800 u České spořitelny, VS: 777).
* Kasičky v kostelích
Dnes již tradiční sbírku tříkrálových koledníků pořádá Charita ČR
s podporou Nadace České spořitelny.

13.01. Svátek Křtu Páně – končí doba vánoční – koledy, výzdoba, jesličky
Celoroční vánoce
Příchodem Ježíše Krista jsme se stali novým stvořením v lásce.
Pochybovat o této skutečnosti znamená nepochopit evangelium. Přijměme výzvu,
která je mnohem víc než vánoční, v duchu slov neznámého autora:
„Když ses do sytosti vynadíval na dítě v jesličkách, tak se jednoduše
neotoč a nechoď pryč. Udělej jeho ruce svýma rukama. Jeho úsměv svým
úsměvem. Jeho srdce svým srdcem… Udělej jeho oči svýma očima. Jeho uši
svýma ušima a jeho ústa svými ústy. Ať ti k tomu dopomůže Bůh! V každém
poznej svého bratra, svou sestru. Když jim setřeš slzy, podělíš se s nimi o jejich
starosti i radosti, tehdy se Boží Syn narodil v tobě a ty se můžeš radovat a slavit
Vánoce celý rok!“
Mons. Viliam Judák, nitranský biskup
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ
17.01. Památka sv. Antonína, opata
18.01. Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Obraz byzantské Průvodkyně na cestách života
(Hedegetrie), přinesený sv. Cyrilem a Metodem na Velkou
Moravu, je uctíván jako obraz, který se váže k liturgické
památce Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.
Bože, Ty shromažďuješ rozptýlené národy, aby
vytvářely jednotu ve Tvém milovaném Synu a dosáhly
spásy; na přímluvu jeho Matky, Panny Marie, dej, ať Tě
celé lidstvo společně chválí v jedné církvi: Skrze Krista,
našeho Pána. Amen.
20.01.
21.01.
24.01.
25.01.
26.01.
27.01.

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Svátek Obrácení sv. Pavla – v Brandýské farnosti slavnost
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

28.01. Památka sv. Tomáše Akvinského
31.01. Památka sv. Jana Boska, kněze

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 v tomto Roce víry křesťané hlouběji poznávali Kristova tajemství a
radostně svědčili o daru víry v něho.
2. Za křesťanská společenství na Blízkém východě, která jsou často
vystavena útlaku, aby je Duch Svatý posiloval ve věrnosti a vytrvalosti.
3. Aby slavení eucharistie bylo skutečným středem našeho života.

ROK VÍRY
Modlitba online.
Uvedení do osobní každodenní rozjímavé modlitby
Irští jezuité v roce 1999 spustili na internetu projekt nazvaný Sacred
Space (Posvátný prostor). Šlo o nabídku meditace nad biblickými úryvky, které
byly vzaty z liturgie jednotlivých dní. Tato možnost brzy zaujala tisíce lidí po
celém světě. Irští jezuité se proto rozhodli s projektem dále pokračovat. Posvátný
prostor se postupně začal překládat do dalších jazyků a od roku 2000 také do
češtiny. Sacred Space je pomůckou pro každodenní osobní modlitbu,
konanou v duchu ignaciánské meditace. Hlavní náplní je každodenní rozjímání
biblických úryvků.
Česká verze stránky: www.modlitba.net
Odkaz naleznete i na Staroboleslavských farních stránkách

Bernd Hagenkord: Rok víry – návod k použití
Církev má nové téma – od 11. října, výročí zahájení koncilu, až do
slavnosti Krista Krále následujícího roku se budou konat nejrůznější iniciativy,
představení, sympozia a setkání pod hlavičkou „Roku víry“. Poté, co jej Benedikt
XVI. v říjnu minulého roku ohlásil, bylo zřejmé, že po roku sv. Pavla a Kněžském
roku zaujme čelné místo velký projekt nové evangelizace.
Doposud má Rok víry všechny prvky, kterými se normálně vyznačují

takovéto „akce“: zahajovací a závěrečnou ceremonii, vrcholné události, vlastní
logo a tak dále. Vatikán nebude jediným místem, kde se Rok víry bude
odehrávat; pokud vše klapne, zúčastní se také četné místní církve a zorganizují
si pod týmž mottem své vlastní akce, setkání, bohoslužby, konference a výstavy.
Vyhlášení roku na dané téma tudíž s sebou vždy nese riziko, že se jeho prožívání
změní v pouhou vnější událost.
O tomto problému se již delší dobu diskutuje v souvislosti se Světovými
dny mládeže. Přijedou na ně tisíce účastníků; nálada a přítomnost davu, hudba a
zajímavá atmosféra promění lidi i jejich vnímání, ale pak se zase všichni rozjedou
domů a z prožitého nadšení nezbude nic. Totéž hrozí i akcím Roku víry. Již z
podstaty věci totiž vyplývá, že událost je dílem okamžiku.
Víra však – a zejména pak víra každodenní – chce něco více. Měla by
trvat, svědčit, předávat – a měnit věřícího. S momentálním rozpoložením, byť
sebekrásnějším, tedy nevystačíme. Rok víry se proto nesmí stát sbírkou „akcí“.
Co tedy má Rok víry být?
Papež své záměry velice stručně vykreslil ve svém kázání z loňského 16.
října, kterým dotyčný Rok ohlašoval. Používá přitom především slovesa v činném
rodě: dodat, vést, posílit, darovat a – přirozeně – hlásat. Papež chce – řečeno
jeho vlastními slovy – tento rok pojmout jako impuls pro celou církev. Téhož dne
o něco později Benedikt XVI. svůj záměr ještě jednou upřesnil v promluvě před
modlitbou Anděl Páně – spíše než na vzpomínce, na oslavě výročí koncilu jako
takového, mu záleží na dalším předávání víry, na evangelizaci. Rok víry má tedy
být čímsi činným – či lépe, má probudit činnou víru.
Sled událostí tedy přeci jenom může k něčemu přispět. Heslo zní
„impuls“. Akce, setkání, bohoslužby a koncerty sice nenabízejí řešení na otázky,
které vyvstávají, ale mohou tyto otázky vynést na povrhy. Pro něco takového se
akce dobře hodí – nastolují témata.
Rok víry tak bude pokračováním toho, co je cílem říjnového biskupského
synodu. A toho, co má přinést vzpomínání na druhý vatikánský koncil. Vlastně
jakési aggiornamento aggiornamenta.
Církvi prospěje, když se zase jednou bude celý rok zabývat otázkou
hlásání víry v dnešním světě a bude přitom vědět, že to dělají všichni katolíci.
Právě to chce totiž Rok víry podnítit. O zbytek se už jako obvykle musí postarat
všední den.
Autor je vedoucím německé redakce Vatikánského rozhlasu
přeložila Jana Gruberová
(Zdroj: www.radiovaticana.cz)

STAROBOLESLAVSKÝ POUTNÍK
VÁS ZVE NA VÝLET V SOBOTU 13.01. 2013
DO VINOŘE bližší informace zájemcům podá pí Markéta Bahníková

**********

Oznámení
* Duchovní obnova ve farnosti Stará Boleslav, věnovaná ROKU VÍRY bude

pokračovat od února v Charitním domově: „Cesta je metaforou života a moudrý
pocestný je ten, který si osvojil umění žít“.

* J Výuka náboženství v jídelně Charitního domova ve Staré Boleslavi,
v měsíci prosinci v 2.úterý 08.01. 2013 a 4.úterý 22.01. 2013 od 15:30 hod.
* Vikariátní konference v úterý 15.01. 2013 v Lysé n. L.– mše v 9:00 hod.
* AKCE FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM NA LEDEN 2013
Podrobnější informace jsou oznamovány vždy v nedělních oznámeních
a zveřejňovány na internetových stránkách farnosti

· Pravidelný farní program od středy 2. ledna
¾ počínaje středou 2. ledna začne zase obvyklý farní program
¾ ve středu 2. ledna budou (pro ty děti, které už nebudou na zimních
prázdninách) všechna náboženství dle pravidelného rozpisu a večerní
Rozhovory pro mládež (na nich si budeme promítat film, takže konec bude až
ve 20.30 hod.)
· Pravidelné sbírky na opravu našich kostelů, především kostela farního
¾ i v nadcházejícím roce 2013 se budou vždy první neděli v měsíci konat při
všech bohoslužbách sbírky na opravu našich kostelů, především kostela
farního
¾ všem dobrodincům patří velký dík
· Přednáška o misiích v pátek 18. ledna
¾ přednáška s obrazovou prezentací sestry Angeliky Pintířové, ředitelky
Papežských misijních děl v pražské arcidiecézi, právě o misiích a práci a
aktivitách papežských misijních děl se koná od 19 hod. na faře
· Poutní slavnost Obrácení sv. Pavla v pátek 25. ledna
¾ slavnostní poutní mše svatá bude od 18 hod. ve farním kostele Obrácení
sv. Pavla v Brandýse n/L.

¾ na mši svatou naváže „farní agapé“ na faře (prosím ty, kteří by mohli přinést
něco k občerstvení, aby se přihlásili).“
DĚTSKÉ ODPOLEDNE V CHARITNÍM (kněžském) DOMOVĚ
SOBOTA 26.01. 2013 OD 13:00 HOD.
SRDEČNĚ ZVOU SESTRY VINCENTKY J

