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 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
přes zimní období se mše 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

AD LIMINA APOSTOLORUM
výběr textů z www.radiovaticana.cz
V závěru audience Petrův nástupce italsky oslovil věřící z České republiky:
„Vítám poutníky z České republiky. Jsem rád, že mohu přijmout kardinála Dominika Duku
a kardinála Miloslava Vlka, dlouholetého bojovníka a obránce víry, a biskupy České
biskupské konference, kteří přijeli na návštěvu ad limina apostolorum. Drazí bratři, vyřiďte
můj pozdrav svým kněžím, řeholníkům a řeholnicím i věřícím laikům. Buďte si jisti, že se
modlím za vás i za ty, které vám svěřil Pán. Modlete se také za mne. Spolu s požehnáním
korunek Palladia země české a Panny Marie Olešnické uděluji ze srdce vám a české církvi
apoštolské požehnání.“
První dojmy kardinála Dominika Duky po generální audienci zachytila televize NOE:
„Jsem nadmíru spokojený i trochu překvapen, poněvadž jsem během toho obřadu dostal
obavy, jak to vlastně bude probíhat, neboť stále opakovali, že na závěr Svatý otec
požehná růžence a všechny náboženské předměty, přitom do toho pak přišly i korunky.
Nakonec jsme ale viděli, že Svatý otec nás má rád a že mu také bylo připomenuto naše
slavné poutní místo. A myslím, že cyrilometodějská Morava může jásat, protože Panna
Maria Olešnická se dostala vedle Palladia!“
V samém závěru generální audience papež
František připomněl páteční svátek svatých
Cyrila a Metoděje, apoštolů slovanských
národů a patronů Evropy.
„Také to je dáno – zítra papež obdrží také
cyrilometodějskou
připomínku,
jak
velehradské sousoší, což je nový umělecký
výtvor, tak cyrilometodějskou bibli a k tomu i
kopii Palladia země české.““
Biskup Václav Malý (výběr):
„Zeptal jsem se na to, co považuje za priority církve dnes. A on řekl, že by církev
měla být misionářská a apoštolská. Šířit naději, šířit radost. Nabízet lidem to úžasné Boží
pozvání, že každý člověk je pro Boha dost dobrý.“
Mohl byste uvést ještě nějakou další papežovu reakci, která se týká církve v naší
zemi? „Sdělovací prostředky zdůrazňovaly především papežovu zmínku o restitucích. On
hned na začátku řekl: Co bylo ukradeno, má být vráceno. To je hlavní zásada a z toho by
se mělo vycházet. A potom ty prostředky používat samozřejmě především k duchovním
účelům. Zdaleka to nebylo hlavní téma, nicméně bylo zajímavé, že on tímto tématem
začal, že to takto jasně řekl. Takže to, co často zaznívá v našich sdělovacích prostředcích
i z úst představitelů státu, představitelů různých stran: že totiž restituce jsou proti duchu
chudoby papeže Františka - a on skutečně není člověkem, který by se chtěl obklopovat
bohatstvím - nicméně k restitucím řekl, že je to především záležitost práva a spravedlnosti.
Myslím, že bylo důležité, že to takto vyslovil.“

„A vybavuje se mi v této souvislosti ještě jedna věc, kterou papež zmínil: »Tak
jako jsem žil Buenos Aires, tak žiji i tady«. A řekl to velice úsměvně. A když se člověk
podíval na jeho boty, (smích) tak to jsou boty, které by si nevzal asi nikdo z těch, kdo si
myslí, že něco znamená. To jsou tedy taková nenápadná znamení, která se nevnucují, ale
něco do našich duší píší.“
Kardinál Miloslav Vlk:
„Samozřejmě, přišla řeč také na restituce, když řekl: Spravedlnosti a práva je jistě
zapotřebí. Tahle slova mě poměrně překvapila a v celé té debatě o restitucích nepadlo
vůbec slovo »chudá církev«. Papež viděl, že pro činnost církve, kterou jsme mu vylíčili, je
třeba mít prostředky, abychom ji mohli rozšiřovat a zvětšovat. Pak se mluvilo o svědectví
křesťanů a především o svědectví v době komunismu.“
Biskup Jan Vokál:
„Byl velmi zasažen příkladem mnoha nedávných mučedníků i svědectvím našich
biskupů, kteří byli poměrně nedávno vězněni, a řekl také, že tento příklad věrnosti a víry je
pro něho osobně povzbuzující.“
Biskup Jiří Paďour:
„Pan biskup Vokál se papeže zeptal, co by nám poradil pro duchovní život. A on
se trochu usmál a řekl: To je ohromná otázka! Modlit se, samozřejmě!“

Liturgický kalendář
02.03. 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
04.03. Kapitulní slavnost – Přenesení ostatků sv. Václava – mše sv. v basilice
sv. Václava v 18:00 hod. – (v tento den není mše v kostele Nanebevzetí PM)

DOBA POSTNÍ
Praktické kroky v postní době
Modlitba je cestou k přebývání s Bohem. Je důležitým momentem při
naslouchání Bohu. Spojuje nás s ním a skýtá možnost vše důležité v našem
životě přezkoumat před jeho tváří.
Půst zdaleka není jen odepřením si jídla. Je zřeknutím se čehokoliv, co je v
našem životě postradatelné, zbytečné nebo překážející. Tím, čeho se zřekneme,
můžeme obohatit potřebného bližního.
Almužna je slovo dnes zastaralé. Ale i dnes vládne mnohdy bolestná nerovnost
mezi lidmi. Nerovnost ekonomická, nerovnost co do pocitu štěstí, užitečnosti,
lidských kontaktů... Almužna tedy může znamenat: dávat sebe, svůj čas, zájem,
trpělivost těm, kteří to potřebují.

05.03. POPELEČNÍ STŘEDA – den přísného postu
- Mše s udílením popelce ve Staré Boleslavi: v 9:00 hod.
v chrámu Nanebevzetí Panny Marie a v 18:00 hod.
v basilice sv. Václava
- Mše s udílením popelce v Brandýse n. L. v 18:00 hod. bude jive farním kostele sloužit P. Jakub Jirovec OT
- V tento den je nařízen půst zdrženlivosti od masitých pokrmů a zároveň půst
újmy. Při postu újmy je dovoleno najíst se jen jednou za den dosyta. Tento
společný půst zdrženlivosti a újmy je závazný pro katolíky
od dokončeného 21. roku do dokončeného 59. roku života.
- Mladistvým mezi 14. – 21. rokem života a starším po dovršení 59. roku se
v těchto dnech ukládá pouze půst zdrženlivosti od masitých pokrmů.
- Nemoc, těžká tělesná práce, nebo jiný podobně vážný důvod
od povinnosti újmy osvobozuje.

DĚTSKÉ ODPOLEDNE V CHARITNÍM (kněžském) DOMOVĚ
SOBOTA 08.03. 2014 OD 13:00 HOD. SRDEČNĚ ZVOU
SESTRY VINCENTKY J
09.03. 1. NEDĚLE POSTNÍ
13.03. Výroční den zvolení papeže Františka
16.03. 2. NEDĚLE POSTNÍ
19.03. Slavnost SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
23.03. 3. NEDĚLE POSTNÍ
25.03. Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
30.03. 4. NEDĚLE POSTNÍ – SBÍRKA „Na charitní činnost v arcidiecézi“

KŘÍŽOVÉ CESTY V NAŠICH farních KOSTELÍCH
Obrácení sv. Pavla
Nanebevzetí Panny Marie
Sv. Václava

každý pátek od 17:30 hod.(viz. akce farnosti)
středa 8:30 hod.
pátek 17:30 hod.
neděle 17:30 hod.

PROSBA ZA ČAS SVOBODY
Netěším se na dobu půstu; ale vím, že mi prospěje.
Prosím tě tedy, dobrý Bože, aby se pro mě stala časem milosti,
časem vnitřního očištění a svobody.
Dej, ať rozpoznám, kde jsem se zapletl do závislostí. Daruj mi tyto dny postní
doby jako dobu cvičení vnitřní svobody. Očisti mě od pochmurných emocí, od
hořkosti, zklamání a hněvu, aby na poli mé duše mohla vyrůst dobrá a plodná
pšenice.

Dobrý Bože, ty sám nám dáváš tuto postní dobu,
abychom se připravili na Velikonoce, na nový život
který se v nás chce rozvinout.
Má to být doba obrácení a změny smýšlení.
V minulém roce proběhla postní doba tak rychle kolem mě.
Chtěl bych letos prožít tuto dobu tak, aby se změnily mé návyky
a mé myšlení se mohlo proměnit.
Chtěl bych se jeden den této doby vědomě postit a modlit za jednoho člověka.
Nechci, aby to byla rychlá a nezávazná přímluva. Chci se za něj postit,
aby si uvědomoval, že je tebou požehnaný. Půstem mi bude mé tělo celý den
připomínat tohoto člověka.
Dobrý Bože, přináším tohoto člověka do tvého milosrdenství,
aby našel, co potřebuje pro svou cestu a svůj vnitřní pokoj.
Naplň ho svým Duchem, aby nalezl své pravé „já"
a dostal se do souladu se svou podstatou a s tvou vůlí.
Amen.
Důvěrná slova - Anselm Grün – Modlitby pro každou příležitost

Sdružení Mariánské mládeže
Milí farníci, zvláště milé děti a mládeži!
Rády bychom Vás informovaly, že v naší farnosti začalo působit Sdružení
mariánské mládeže (dále SMM). Skupinka se pomalu utváří, formuje…
Co jsme zač?
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 28.března 2014 v 19:00 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
Rovněž zveme na duchovní obnovu na téma JAN PAVEL II.
Kdy:
31.7.-4.8.2014 (začátek odpoledne, ukončení po obědě)
Kde:
areál duchovního centra Koclířov u Svitav
Pro koho:
děti a mládež ve věku 7-18 roků
Za kolik:
ubytování + stravování = 610,- Kč
(jedná se o polovinu ceny, druhá polovina je hrazena z projektu sester vincentek)
Kde se můžete hlásit nebo zjistit bližší informace:
mail: s.romana.smm@centrum.cz nebo telefonicky: 775 190 707

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 ve všech kulturách byla respektována práva žen a jejich
důstojnost.
Evangelizační: Za mladé lidi, aby mnozí z nich přijali Pánovo pozvání a
obětovali svůj vlastní život hlásání evangelia.
Národní: Za matky v požehnaném stavu, aby se jejich děti mohly narodit a
vyrůstat v láskyplných rodinách.

Oznámení
* Vikariátní konference v úterý 18.03. 2014 v Brandýse nad Labem – mše v 900
hod.
* Postní duchovní obnova ve farnosti Stará Boleslav, bude od čtvrtka 6.
března (+ 13. + 20. + 27.03. + 03.04. + 10.04.) v Charitním (kněžském) domově:
„Znovu zažehněte doutnající knot“ od 19:00 hod.
* V APPLE AppStoru byla publikována off-line verze Liturgie hodin – Breviáře V současné době je k dispozici off-line verze Breviáře pro všechny významné
mobilní platformy - iOS, Android a Windows Phone. Aplikace jsou k dispozici
zcela zdarma, náklady hradí jednotliví vývojáři ze svých soukromých prostředků.
*Pozn. Vážení, pokud někomu přestal docházet elektronický zpravodaj, nebo má o jeho zasílání
zájem – prosím napište mi na fara@staraboleslav.com Děkuji o. Michal

„Co si pustit k tělu?“
“Evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci Ducha svatého
a v přesvědčivé plnosti.” (1Sol 1,5)
Když slyšíme ve zprávách o přepadeních, podvodech
a zlu v nejrůznějších podobách,
může nás to naplnit vztekem, hněvem,
nebo naopak pocitem bezmoci, rezignace.
Naopak zpráva o narození nějakého dítěte,
o nezištně pomáhajících lidech
nás naplní radostí, vlije nám naději.

Zprávy, které si pustíme k tělu,
nás ovlivňují, mají nad námi moc.
Nemusím proto slyšet o každém neštěstí,
které se událo, někdy je lepší televizi vypnout.
Důležitější ale je pustit si k tělu
evangelium - dobrou zprávu par excellence,
která má moc naplnit moje srdce pokojem,
nadějí, ale taky odvahou a silou se zlem bojovat.
“Evangelium je moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří” (Řím 1,16)

* AKCE FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM NA BŘEZEN 2014
Podrobnější informace jsou oznamovány vždy v nedělních oznámeních
a zveřejňovány na internetových stránkách farnosti

· Setkání s dobrovolníky z komunity Taizé v pondělí 24. února
¾ setkání s dobrovolníky připravujícími evropské setkání mládeže, které proběhne na
přelomu roku v Praze, a prezentace komunity Taizé i těchto setkání se uskuteční
v pondělí 24. února od 19 hod. na faře v Brandýse n/L.
· Omezení všednodenních bohoslužeb od 3. do 7. března
¾ v době jarních prázdnin okresu Praha-východ odpadnou všednodenní mše svaté
v pondělí, v úterý, ve čtvrtek a v pátek
· Popeleční středa 5. března
¾ na Popeleční středu 5. března mše svatá s udělováním popelce bude, a to od 18 hod.
ve farním kostele v Brandýse n/L. (sloužit ji bude P. Jakub Jirovec)
· Pobožnosti křížové cesty v našich kostelech
¾ v pátky 14., 21. a 28. března a 11. dubna vždy od 17.30 hod. a pak na Velký pátek
29. dubna od 15.00 hod. ve farním kostele v Brandýse n/L.
¾ v úterky 11., 18. a 25. března a 1., 8. a 15. dubna vždy od 17.30 hod. v kostele sv.
Floriána v Lázních Toušeň
¾ i během pobožnosti křížové cesty bude zachována příležitost ke svátosti smíření
· Setkání rodičů ohledně prvního svatého přijímání ve čtvrtek 13. března
¾ prosím rodiče dětí, které půjdou letos k první svaté zpovědi a prvnímu svatému
přijímání, aby přišli na informativní setkání ve čtvrtek 13. března od 19 hod. na faru
· Setkání kněží našeho vikariátu v úterý 18. března v Brandýse n/L.
¾ mše svatá bude od 9 hod. ve farním kostele v Brandýse n/L.
· Postní duchovní obnova pro farnost v sobotu 29. března
¾ postní duchovní obnova pro farnost bude v sobotu 29. března a začne ve 14 hod. na
faře a bude zakončena mší svatou od 18 hod. ve farním kostele v Brandýse n/L.
(povede ji P. Jaroslav Krajl z Nymburka)
¾ všichni farníci jsou co nejsrdečněji zváni
· Postní duchovní obnova pro starší děti a mládež 4. a 5. dubna
¾ postní duchovní obnova pro starší děti a mládež se uskuteční od pátku 4. dubna
(podvečera) do soboty 5. dubna (večera) v Uhlířských Janovicích

¾ je třeba si vyzvednout bližší informace a odevzdat přihlášky co nejdříve
· Přihlášky na letní akce pro děti a mládež
¾ turistická a poutní velkovýprava pro starší děti a mládež Karavanky a Istrie 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

BŮH PŘED TEBE POLOŽIL OHEŇ I VODU,
VZTÁHNI RUKU, PO ČEM CHCEŠ
Mons. Aleš Opatrný

Bůh před tebe položil oheň i vodu,
vztáhni ruku, po čem chceš.
Chceš-li, můžeš plnit přikázání, je v tvé
moci zůstat věrným.
(Srov. Sir 15,16-17; řec. 15-16)

Kdo z nás se někdy na něco nevymlouvá? Za co všechno mohou lidé z našeho
okolí, politici, počasí, doba a kdoví co ještě… Slova Bible jsou ale jasná, stručná
a úměrná schopnostem i důstojnosti člověka: „Chceš-li - můžeš!“, spal se, nebo
se osvěž. Je to jen na tobě!
Mnohdy není snadné přijmout odpovědnost za naše vlastní rozhodování. Není
vždy snadné plnit přikázání - totiž dávat Bohu za pravdu. Ale je povzbudivé
slyšet, že je možné zůstat věrným.

Je v tvé moci zůstat věrným!
Není to krásné přislíbení?
Najdeme v něm sílu k věrnosti?

