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
1.4. v 10:30 hod.; násl. 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; 602 293 893; www.staraboleslav.com

PŘEDZNAMENÁNÍ
NOVÉHO PAPEŽE FRANTIŠKA

Slovo předznamenání znamená ve světě hudby to, v jaké tónině bude
následující skladba znít, podle jakých zákonitostí se bude řídit. Nový papež
František na počátku své papežské „skladby“ učinil předznamenání hned
několik. Jedno z nich je ale snad asi nejdůležitější.
"Já sám ze sebe nemohu dělat nic. …
Hledám vůli toho, kdo mě poslal“ (Jan 5,17-30).
V den zvolení nového papeže se po celé zeměkouli četl ve všech
katolických kostelích jeden výrazný evangelijní úryvek, který připadá na středu po
4. neděli postní. A pokud si kardinálové ten den nezvolili jiné evangelium (votivní
při volbě nového papeže), četli ho se zbytkem světa také. V tomto evangelijním
úryvku m.j. stálo: „Já sám ze sebe nemohu dělat nic. … Nehledám vůli svou, ale
vůli toho, kdo mě poslal“ (Jan 5,17-30). Tento Ježíšův postoj je postojem
každého „úspěšného“ křesťana. Každého křesťana, který přináší dobré a trvalé
plody. Opakem tohoto postoje je bohužel dnes velmi rozšířený postoj aktivismu,
kdy se člověk sám o své újmě vrhá do mnohého „páchání dobra“ (jen) ze svých
sil.
Papež František se skloněnou hlavou
před shromážděným lidem
Zdá se ale, že nový papež František nehodlá hledat sílu a inspiraci jen ve
svých schopnostech, zkušenostech a silách. Zdá se, že se chce vydat cestou
učedníka a následovníka. Dalo se to vyčíst z nečekané výzvy při jeho prvním
veřejném vystoupení po papežské volbě: "Nyní vám udělím své požehnání, ale
ještě před tím vás prosím o jednu laskavost: dříve než biskup požehná lidu,
prosím vás, abyste Pána prosili o požehnání pro mne, prosím o modlitbu lidu za
požehnání pro jejich biskupa. Tuto svou modlitbu za mne předneste nyní v

tichosti." A po těchto slovech se před shromážděným lidem - před svými sestrami
a bratřími - v tichosti sklonil.
Ať společná cesta
přináší hojné plody pro evangelizaci
Dále pak pronesl: "Nyní tedy nastupujeme společnou cestu: biskup a jeho
lid. Je to cesta bratrství, lásky, vzájemné důvěry. Modleme se vždy jedni za
druhé, za sebe navzájem. Modleme se i za celý svět, aby v něm zavládlo
bratrství. Přeji vám, aby tato cesta, kterou dnes nastupujeme, přinášela hojné
plody pro evangelizaci…"
Prosme za papeže Františka, "aby jeho víra nezanikla a mohl utvrzovat všechny
své bratry i sestry" (srov. Lk 22,32).
Bože žehnej papeži Františkovi, posiluj ho a ochraňuj!

Papež František si ponechal svůj dosavadní znak
Nad modrým štítem jsou umístěny
papežské symboly, jak je stanovil papežův
předchůdce, Benedikt XVI. (mitra mezi
překříženými klíči ve zlaté a stříbrné barvě,
spojenými červenou stužkou). V horní části
štítu je umístěn znak řádu, z něhož papež
pochází, Tovaryšstva Ježíšova: zářící slunce, v
němž se nacházejí červená písmena IHS,
monogram Krista. Nad písmenem H je umístěn
kříž a pod monogramem tři černé hřeby.
V dolní části štítu se nachází hvězda a
květ nardu. Hvězda je podle starobylé
heraldické tradice symbolem Panny Marie,
matky Krista a církve. Květ nardu paky
představuje sv. Josefa, patrona všeobecné
církve. Podle španělské ikonografické tradice
je totiž sv. Josef zobrazován s větvičkou nardu
v ruce. Papež chce použitím těchto symbolů ve svém znaku vyjádřit, že k Panně
Marii a sv. Josefovi chová zvláštní úctu.
Heslo nového papeže je převzato z homilie sv. Bedy Ctihodného
Heslo nového papeže Františka „Miserando atque eligendo“ je převzato z
homilie sv. Bedy Ctihodného, kde se v komentáři na úryvek Matoušova evangelia
o povolání píše: „Vidit ergo lesus publicanum et quia miserando atque eligendo

vidit, ait illi Sequere me“ („Ježíš spatřil celníka, a když na něj pohlédl s láskou a
vyvolil jej, řekl mu: Následuj mě“).
Zmiňovaná homilie se zabývá Božím milosrdenstvím a zaznívá v Liturgii
hodin o svátku sv. Matouše. Tato skutečnost má zvláštní význam i pro život a
duchovní pouť současného papeže. Právě o svátku sv. Matouše v roce 1953 totiž
mladý Jorge Mario Bergoglio ve svých 17 letech zakusil ve svém životě zvláštním
způsobem přítomnost milujícího Boha. Po zpovědi pocítil, že se jeho srdce dotkl
Bůh, který do něj dal sestoupit svému milosrdenství a svým milujícím pohledem
ho povolal k řeholnímu životu po příkladu sv. Ignáce z Loyoly. Když byl později
Mons. Bergoglio jmenován biskupem, upomenul se na tuto příhodu, která stála u
počátku jeho úplného odevzdání se Bohu v církvi, a rozhodl se, že si jako své
životní heslo a program zvolí slova sv. Bedy „Miserando atque eligendo“.

Liturgický kalendář
01.04. Pondělí velikonoční
Všetaty - Sv. Petra a Pavla
Brandýs nad Labem - Obrácení sv. Pavla
Stará Boleslav - Nanebevzetí Panny Marie
Kozly - Všech svatých
Dřísy - Stětí sv. Jana Křtitele
Kostelec nad Labem - Sv. Víta

8:30 hod.
8:30 hod.
9:00 hod.
10:15 hod.
10:30 hod.
15:00 hod.

DĚTSKÉ ODPOLEDNE V CHARITNÍM (kněžském) DOMOVĚ
SOBOTA 06.04. 2013 OD 13:00 HOD.
SRDEČNĚ ZVOU SESTRY VINCENTKY

07.04. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
08.04. Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
14.04. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – DOPOLEDNÍ MŠE U PM OD 10:00 HOD.
14. dubna 2013 v 10.00 hodin
při slavení mše svaté mezi námi přivítáme
Chrámový sbor Březolupy
(u Velehradu)
Sbor byl pozván zdejším Chrámovým
sborem VÁCLAV u příležitosti získání
plnomocných odpustků v našich chrámech
v Roce víry.

21.04. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
23.04. Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hl. patrona praž. arcidiecéze
25.04. Svátek sv. Marka, evangelisty
Sobota 27. dubna
12.00 Audienční mše sv. u Palladia země české a relikvie blahoslaveného
krále Karla I. (pozvánka viz. níže)
Mše G-Dur D 167 Franze Schuberta pro sóla, sbor, orchestr a varhany provede
komorní orchestr Far Musica a Chrámový sbor Václav dirigent František Macek,
sbormistr Marie Nohynková
28.04. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
29.04. Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

Tradiční slavnost
Audience u císaře Karla I.
v roce 200. výročí setkání tří panovníků, Jejich
Veličenstev Františka I., císaře rakouského, krále
českého a uherského, Alexandra I., cara vší Rusi, a
pruského krále Bedřicha Viléma III.
na zámku Brandýs nad Labem roku 1813
Program:
Pátek 26. dubna - v zámecké kapli
19.00 Vzpomínkové setkání
při příležitosti 135. výročí narození a 40.výročí úmrtí hraběnky Theresie KorffSchmising-Kerssenbrockové, která doprovázela rodinu císaře a krále Karla I. na
cestách osudu v zámecké restauraci Renesance
19.00-23.00 C. a k. beseda (posezení s hudbou, historické toalety vítány, p.
důstojníci v salónních uniformách)
Sobota 27. dubna
v zámecké zahradě
11.00 Slavnostní nástup k Audienci u císaře Karla I.
doprovází Ústřední hudba Armády ČR, Posádkové velitelství Praha
11.30 Průvod do Staré Boleslavi
12.00 Audienční mše sv. u Palladia země české a relikvie blahoslaveného
krále Karla I.
Mše G-Dur D 167 Franze Schuberta pro sóla, sbor, orchestr a varhany provede
komorní orchestr Far Musica a Chrámový sbor Václav dirigent František Macek,
sbormistr Marie Nohynková

Sobota 27. dubna na Mariánském náměstí
12.00 Polední zastavení spojených vojsk
13.00 Příjezd Jejich Veličenstev Františka I., Alexandra I. a Bedřicha Viléma III.
do Staré Boleslavi Průvod do Brandýsa nad Labem a vjezd mocnářů na zámek
v zámecké zahradě
16.00 Vivant Imperatores !
*Slavnostní vítání tří panovníků vojensko-historické představení k 200. výročí
brandýské návštěvy přehlídka spojených vojsk manévry za účasti dělostřelectva
a kavalerie v zámecké zahradě po celý den
*Život ve vojenském táboře doby napoleonských válek projížďky koňmo a kočáry
výstava v Rudolfínské chodbě „Historie a současnost napoleonského válčení"
Napoleonika v dokumentech Fotografie Michaely Wecker v zámecké expozici
„Brandejs Garnison", expozice vojenské historie a císařské apartmány jsou
otevřeny k prohlídkám
*Nádraží v Brandýse nad Labem
Historický parní vlak „Karel I." s lokomotivou „Šlechtična" jede v sobotu 27. dubna
2013 na trase Praha-Bráník / Brandýs nad Labem/ Mělník a zpět jízdní řád na
www.infocentrum-brandysko.cz
neděle 28. dubna
kostel Obrácení sv. Pavla, Brandýs nad Labem
8:30 Slavnostní mše sv.
Missu Brevis Zdeňka Lukáše provede Kris Kros Kvintet, sbormistr Jana Puterová

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 veřejná modlitba a oslava víry byla pro věřící pramenem života.
2. Za místní církve v misijních zemích, aby byly znamením a nástrojem naděje a
vzkříšení.
3. Aby věřící křesťané nacházeli v Božím slově útěchu, naději a radost.

ROK VÍRY
Nejkrásnější je pojmenovat hřích a vyznat jej

Také úterý Svatého týdne zahájil papež František mší sv. v kapli Domu
sv. Marty, které se účastnili další stálí obyvatelé tohoto vatikánského penzionu.
Svatý otec svou krátkou homilii nad dnešním úryvkem z Janova evangelia (13,
21.-33.36.-38) rozvinul z obrazu temné noci: Když Jidáš vychází z večeřadla, aby
dokonal Ježíšovu zradu, je noc. Tma, která Jidáše zahaluje, je také nocí, v níž
tápe jeho srdce. Nejhorší nocí, zdůraznil papež, je noc úplatného člověka. Je totiž
definitivní, neboť uzavírá srdce natolik, že již není schopné ze sebe vyjít. Odlišná
však, pokračoval papež, je noc hříšníka – noc provizorní, kterou každý zná.
Kolik dní takovéto temnoty jsme zažili, kolikrát bylo v srdci zcela černo.
Potom ale nastoupila naděje, která nás podnítila k novému setkání s Ježíšem.
Proto také, vyzdvihl papež František, nemáme strach z této noci hříšníka. To
nejkrásnější, poukázal Svatý otec, je hřích pojmenovat, vyznat jej. To činí sv.
Pavel, který říká, že se chlubí Kristem, který byl ukřižován za jeho hříchy. Proč to
dělá? Protože ve svém hříchu nalézá ukřižovaného Krista, který mu odpouští.
Něhu Božího odpuštění je třeba vychutnávat, poznamenal dále papež.
Vprostřed noci, mnoha nocí našich hříchů, nás vždy čeká Pánovo pohlazení,
ujistil. Díky tomu můžeme vyslovit: Toto je má chlouba. Jsem ubohý hříšník, Ty jsi
však můj Spasitel! Vzpomeňme na pohled, kterým Ježíš odpouští Petrovi poté, co
ho zapřel, vyzýval Svatý otec a dodal: „Otevřme srdce a vychutnejme odpuštění.
Domníváme se, že je krásné být svatí. Je však rovněž tak krásné prožít
odpuštění. Důvěřujme v setkání s Ježíšem a něhu jeho odpuštění.“

Oznámení
* Duchovní obnova ve farnosti Stará Boleslav, věnovaná ROKU VÍRY
pokračuje i v DUBNU tzn. od čtvrtka 11. + 18. + 25. 04. 2013 v Charitním
(kněžském) domově: „Cesta je metaforou života a moudrý pocestný je ten, který si
osvojil umění žít“ od 19:00 hod. – setkání jsou zaměřená na ROK
EUCHARISTIE – hlubší slavení a prožívání mše sv.

Pane, potřebuju posilu!
Abychom mohli Ježíše následovat, potřebujeme
být silní a vytrvalí
V životě často prožíváme nejrůznější boje a utrpení. Někdy musíme učinit
rozhodnutí, která jsou v rozporu s našimi plány a občas se dokonce od toho, co
bychom si sami přáli, diametrálně odlišují. Na své cestě také musíme opakovaně
bojovat s nepřítelem, který se nás neustále snaží oklamat a svést na scestí.
Mnohdy si připadáme opuštění a odmítnutí. Pohled na Ježíše, za nímž kráčíme,
se nám pak snadno rozplyne před očima. Uvědomujeme si, že často ztrácíme
odvahu a potřebujeme posilu, abychom vůbec byli schopni v cestě pokračovat.
Pane, zpomal trochu, nestačím!
Ježíš nám dal eucharistii jako pokrm na cestu. Neustále hovoříme o tom, že
máme kráčet životem s Ježíšem. Jenže být Ježíšovým učedníkem a následovat
ho po celý život může být náročné a obtížné. Občas mu říkám: „Můj Pane, běžíš

moc rychle, zpomal trochu, já ti nestačím. Sotva popadám dech.“ Ale Pán mi
odpovídá: „Jen pojď, přidej.“
Díky eucharistii se "měním v Ježíše"
Svatý Augustin obohatil vnímání eucharistie touto úvahou: když jíme obyčejnou
stravu, jídlo se v našem těle mění a stává se jeho součástí. Z jídla se tedy stává
mé tělo a má krev. Když ale přijímáme Ježíše v eucharistii, účinek je naprosto
opačný. Pokrm, jímž je eucharistie, se nestává součástí mého těla, ale Ježíš mě
proměňuje v sebe. Když přijímám eucharistii, měním se v Ježíše. Přijímáním
eucharistie se stále více uskutečňuje to, o čem píše sv. Pavel: „Nežiji už já, ale
žije ve mně Kristus“ (Gal 2,20).
Se svolením převzato z knihy: Síla eucharistie, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.

* VÁŽENÍ, POKUD NĚKOMU PŘESTAL DOCHÁZET ELEKTRONICKÝ
ZPRAVODAJ (omlouvám se za techniku), NEBO MÁ O JEHO ZASÍLÁNÍ
ZÁJEM – PROSÍM NAPIŠTE MI NA crossmen@volny.cz
* Vikariátní konference v úterý 09.04. 2013 v Čelákovicích – mše v 9:00 hod.

Velikonoční setkání s muzikou se koná v sobotu
13.04. 2013 od 19:30 hod v sále v Hlavenci. Cena
místenky je 200,-Kč. Můžete se těšit na
skvělou muziku Aleše Hávy.
Veškeré informace u Marie Nohynkové,
sbormistryně a marketing manager Chrámového
sboru VÁCLAV www.sborvaclav.cz
sborvaclav@seznam.cz tel.: 731190137

* AKCE FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM NA DUBEN 2013
Podrobnější informace jsou oznamovány vždy v nedělních oznámeních
a zveřejňovány na internetových stránkách farnosti
· Přesunutí výletu pro děti ze soboty 6. dubna na jiný termín
¾ původně na sobotu 6. dubna plánovaný pěší výlet pro děti se uskuteční,
bude-li zájem, v jiném termínu podle domluvy s rodiči
· Benefiční koncert na opravu farního kostela v sobotu 20. dubna
¾ velikonoční koncert duchovní hudby napříč staletími v podání vokálních
souborů Corde et animo a Ensemble terrible se uskuteční v sobotu 20. dubna
od 18 hod. ve farním kostele v Brandýse n/L.
· Odpadnutí mše svaté ve čtvrtek 25. dubna
¾ tento den odpadne večerní mše svatá od 18 hod. v Brandýse n/L.
**********

Ježíš se na všechny, i na Piláta, Jidáše, Heroda a Kaifáše,
díval nejen s dobrotivostí, ale především s velkou úctou k lidské osobě.
Se svolením převzato z knihy: C. Falletti, Hlas jemného vánku, kterou vydalo nakladatelství Paulínky.

