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
neděle 15:00 hod. (od 20.04.)
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

PAPEŽ KÁZAL O TOM,
JAK NEBÝT POKRYTECKÝMI
KŘESŤANY
Postní doba je dobu nápravy života, přiblížení se k Pánu.
Zdůraznil dnes papež František v homilii při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. Papež
varoval před tím, cítit se lepšími než ostatní. Pokrytci, poznamenal, se tváří jako ti dobří a
nechápou, že nikdo nemůže ospravedlnit sám sebe. Všichni musíme být ospravedlněni.
„Konverze. Toto slovo,“ začal Papež František svoji homilii, „je klíčové pro postní
dobu, která je dobou příhodnou pro přiblížení se k Ježíši.“ Potom komentoval dnešní první
čtení z proroka Izaiáše (1, 10.16-20) a poznamenal, že „Pán volá k obrácení dvě hříšná
města, Sodomu a Gomoru. A z toho plyne, že všichni potřebujeme změnit život a
pohlédnout dobře do své duše, kde vždy něco najdeme. Postní doba je právě onou
nápravou života, přiblížením se k Pánu. On nás chce mít blízko a ujišťuje nás, že čeká na
nás, aby nám odpustil. Pán však chce – řekl dále – aby toto přiblížení bylo upřímné a
varuje nás před pokrytectvím.
„Co dělají pokrytci? Líčí se, tváří se jako ti dobří. Tváří se jako svatý obrázek,
modlí se s pohledem k nebi, dávají se vidět, považují se za lepší než ostatní, pohrdají
druhými. »Jsem hodně katolicky založený – říkají - protože můj strýc byl velký dobrodinec,
jsem z té a té rodiny, učil jsem se u toho a toho, poznal jsem tamtoho biskupa či
kardinála..« Považují se za lepší než ostatní. To je pokrytectví. Pán říká: »Ne, toto ne!«
Nikdo není spravedlivý sám od sebe. Všichni musíme být ospravedlněni. A jediným, kdo
ospravedlňuje je Ježíš Kristus.“
„Proto se musíme přiblížit k Pánu“ – pokračoval papež - „nebýt nalíčenými
křesťany, takže když toto zdání pomine, objeví se realita a ukáže se, že jimi nejsou. Co je
tedy prubířským kamenem toho, zda nejsme pokrytci a přibližujeme se Pánu? Odpověď –
zdůraznil papež – nám dává samotný Pán v prvním čtení, kde říká: »Umyjte se čistě,
odstraňte své špatné skutky pryč z mých očí; přestaňte jednat zle, učte se jednat dobře«.
Takové je pozvání. Co je však znamením, že jdeme správnou cestou? – ptal se dále Svatý
otec:
„»Přispějte utlačenému, sirotku pomozte k právu, zastaňte se vdovy« (Iz 1,17).
Pečovat o bližního: nemocného, chudého, potřebného, nevědomého. To je prubířský
kámen. Pokrytci to nedovedou, nemohou, protože jsou tak naplněni sebou samými, že
jsou slepí vůči druhým. Když se někdo trochu přiblíží k Pánu, světlo Pánovo mu ukáže tyto
věci a on jde a pomáhá druhým. To je příznak, to je znamení konverze.“
„Zajisté, není to celé obrácení“ – řekl dále. „Tím je totiž setkání s Ježíšem
Kristem. Avšak znamení toho, že jsem s Ježíšem Kristem, je péče o bratry, o chudé,
nemocné, jak nás to učí Pán a jak to čteme ve 25. kapitole Matoušova evangelia.
„Půst slouží nápravě života, uspořádání a změně života za účelem přiblížení se
Pánu. Znamením toho, že jsme daleko od Pána, je pokrytectví. Pokrytec nepotřebuje
Pána, zachrání se sám. Tak smýšlí a přestrojuje se za svatého. Znamením toho, že jsme
se přiblížili Pánu pokáním, prosbou o odpuštění, je skutečnost, že se staráme o bratry v
nouzi. Kéž nám Pán všem dává světlo a odvahu. Světlo, abychom poznávali, co se v nás
děje, a odvahu, abychom se obrátili, přiblížili k Němu. Je krásné být blízko Pánu.“
Končil papež František dnešní ranní homilii.
OSOBNÍ SEKRETÁŘ EMERITNÍHO PAPEŽE:
FRANTIŠEK SE UMÍ TREFIT DO ČERNÉHO
„Papežův misionářský elán strhává každého, kdo se jím nechá strhnout. Těmito
slovy popisuje arcibiskup Georg Gänswein svěží vítr, který papež František vnáší do
církve. Osobní sekretář Benedikta XVI. byl o víkendu hostem v Mannheimu, kde v

přeplněném jezuitském kostele slavil eucharistii a vyprávěl o Bergogliově vztahu k
Německu. V rozhovoru pro diecézní rozhlasovou stanici pak prefekt Papežského domu
varoval před povrchním nadšením z nového Petrova nástupce.
„Pokud se nadšení nenaplní v praxi víry, je to jako vznícení slámy, které
nezažehne oheň. Je důležité vstřebat vše nové, strhující a radostné, co František přinesl,
a dát se tím nakazit. Pouhý jásot nestačí – musí následovat také konkrétní fakta.“
Soudí arcibiskup Gänswein a dodává: František se umí trefit do černého.
Zasahuje lidská srdce svými prostými a jasnými slovy, jak dokládají tisícové zástupy na
generálních audiencích. Je to „charismatický farář světa“, který po církvi chce, aby
vycházela sama ze sebe a nenechávala nikoho pozadu. „To je Polárka, která vede jeho
apoštolát“, uvedl v německém Mannheimu prefekt Papežského domu.

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.

Liturgický kalendář
06.04. 5. NEDĚLE POSTNÍ
13.04. KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE - žehnání ratolestí
- je poslední (6.) neděle postní a je počátkem Svatého týdne,
zasvěceného Památce Kristova utrpení, které začíná jeho mesiášským
vjezdem do Jeruzaléma, proto se na začátku mše koná žehnání ratolestí
a koná se průvod do kostela, kde se slaví mše. V kraji Jeruzaléma rostou
palmy, které bylo zvykem světit. V našich krajích palmy zastoupily
nejčastěji větvičky jívy –
kočičky, ale světily se také košťata
z břízových větví, jedlové chvojí,
lýkovec, klokočí, jalovec, narašené
pruty vrby, lípy, hlohu, z nichž se
vytvořil svazek a ovázal se červenou
stuhou.
17.04. ZELENÝ ČTVRTEK
9:30 hod. - Missa Chrismatis - mše sv. v
katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha - při
níž bude otec kardinál Dominik Duka hlavním
celebrantem eucharistické slavnosti, v níž
obnoví kněží své závazky vyplývající ze
svátosti svěcení a budou posvěceny oleje k
udílení svátostí. Pokud máte možnost,
srdečně zveme k účasti. J

VELIKONOČNÍ TRIDUUM
17.04. ZELENÝ ČTVRTEK – VEČERNÍ MŠE NA PAMÁTKU VEČEŘE PÁNĚ se
slaví na památku Ježíšovy poslední večeře, ve které zanechal vrcholný odkaz
své lásky, svatou Eucharistii.
Brandýs nad Labem - Obrácení sv. Pavla
Stará Boleslav – Nanebevzetí Panny Marie

18:00 hod.
18:00 hod.

Po mši se přenáší Eucharistie na vyzdobené místo (Getsemanská
zahrada), kde se uloží. Alegorie v tom vidí odchod Ježíšův z večeřadla do
Getseman – adorace, má připomenout Ježíšovu úzkost a povzbudit věřící, aby i
oni splnili Ježíšovu žádost: „Bděte a modlete se mnou“.
Po skončení večerní mše se obnaží oltář, zahalí či odnesou se kříže a
z kropenek u vchodů se odstraní svěcená voda a nalije se teprve z křestního
pramene při slavení velikonoční vigilie – alegorie v tom spatřuje znázornění, že
této noci byl Kristus zrazen, opuštěn od svých přátel a nakonec zbaven svobody.

Tvé utrpení mi chce otevřít oči
Pane Ježíši Kriste, ty jsi za nás trpěl.
Ty jsi trpěl také za mě. Nevím, proč jsi musel jít tuto křížovou cestu
Ale poznávám v ní tvou lásku k nám, kterou jsi až do konce nevzdal.
Ty jsi mohl utéct před lidskou omezeností.
Když uvažuji o tvém utrpení, žasnu nad tvou láskou ke mně.
Ty jsi dal svůj život v sázku také kvůli mně.
Vydal ses také za mě. Jsem ve tvých očích drahocenný
Chci tedy v tomto čase před Velikonocemi
uvazovat o tvé lásce, jak mi září v ústrety z tvého utrpení.
Tvé umučení mi chce ale také otevřít oči pro vlastní utrpení a pro utrpení lidí
kolem mě. Ukazuješ mi cestu v přijetí všeho, co mě denně křižuje. Má mě to
otevřít tajemství tvé neuchopitelné lásky.
Nevím, proč mě potkává utrpení A také o tom nepřemýšlím.
Podávám ti své trápení a prosím tě: uzdrav to, co je ve mně zlomené,
a rozevři mé srdce pro sebe a pro mé pravé já.
Otevři mé srdce také pro lidi kolem mě, kteří mají, se sebou trápení,
nebo je postihla a zdrtila těžká ztráta.
Ty jsi vstoupil do svého utrpení, abys byl všude s námi,
také tam, kde je Bůh zdánlivě nepřítomný.
Proměň mé utrpení a utrpení tohoto světa v místo milosti a zkušenosti lásky,
která nemůže být ničím zničena.
Amen.

18.04. VELKÝ PÁTEK – den přísného postu – SBÍRKA NA SVATOU ZEMI
- není dnem smutku, ale vítězného utrpení Kristova. V žádné liturgii se dnes
neslaví eucharistická oběť (mše), avšak prastará a působivá liturgie, o utrpení a
smrti Páně. Je to slavnost Pána, vyvýšeného na kříž.
Křížová cesta:
Brandýs nad Labem - Obrácení sv. Pavla
Stará Boleslav – Nanebevzetí Panny Marie

15:00 hod.
15:00 hod.

Velkopáteční obřady:
Brandýs nad Labem - Obrácení sv. Pavla
Stará Boleslav - Nanebevzetí Panny Marie

18:00 hod.
18:00 hod.

19.04. BÍLÁ SOBOTA
*8:00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi modlitba
Ranních chval z Denní modlitby církve.
*8:30 hod. a v 18:00 - Modlitba v kostele Obrácení sv. Pavla - Brandýs n. L.
19.04. VELIKONOČNÍ VIGILIE Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
– slavená během oné svaté noci, v níž Pán vstal z mrtvých, se pokládá za „matku
všech posvátných vigilií“. Optimálním začátkem není ta hodina, která nám
vyhovuje; ale která optimálně vyhovuje rázu bohoslužebného dění: je to noční
slavnost, „svátostné“ zpřítomnění Velké noci, v níž s Kristem jdeme
ze tmy do svítání.
Stará Boleslav – Nanebevzetí Panny Marie

20.04. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
VELIKONOČNÍ VIGILIE
Brandýs nad Labem - Obrácení sv. Pavla
Mše ze slavnosti
Kozly - Všech svatých
Všetaty - Sv. Petra a Pavla
Stará Boleslav - Nanebevzetí Panny Marie
Lázně Toušeň - sv. Floriána
Skorkov - Sv. Jana Křtitele
Svémyslice - sv. Prokopa
Kostelec nad Labem - Sv. Víta
Dřísy – sv. Jana Křtitele
Sluhy - sv. Vojtěcha
Stará Boleslav - sv. Václava
Brandýs nad Labem – Obrácení sv. Pavla

21:00 hod.

04:00 hod.

8:00 hod.
8:30 hod.
10:00 hod.
10:15 hod.
10:30 hod.
14:30 hod.
15:00 hod.
15:00 hod.
16:15 hod.
18:00 hod.
18:00 hod.

Zmrtvýchvstání - sen křesťanů?
Mons. Aleš Opatrný
Kristus vstal z mrtvých, a to jako první z těch, kteří
zesnuli (1Kor 15,20).
Resuscitaci známe. Ale jak si máme představit zmrtvýchvstání,
o kterém mluví apoštol Pavel a to s takovým důrazem?
Je to vůbec téma pro všední život? Není to jen sen? Za sen, může
zmrtvýchvstání považovat člověk, který si neuvědomuje moc a sílu hříchu a moc a sílu
odpuštění.
Hřích - tedy zloba, nenávist, snaha ublížit, velká lež …(ne jen nějaká malá
chybička), má skutečně zničující moc. To z mezilidských vztahů známe.
A proti této moci je moc člověka slabá.
Hříšník sám není schopen svůj hřích beze zbytku odstranit, natož jeho důsledky.
Hříchy plodí ničení, ztráty, umírání v nejširším slova smyslu. Hřích sám neplodí nic
dobrého.
A odpuštění, které přinesl Kristus? To je právě úplné a radikální přemožení
hříchu. Tedy „smrt umrtvující moci hříchu“ a plnost života definitivně.
Jinými slovy vzkříšení.
Každé odpuštění, které z Boží strany zažijeme, je naší malou nebo i větší
zkušeností se vzkříšením. A máme naději, že na konci našeho života zažijeme odpuštění
totální, jestliže o ně budeme tváří v tvář Ježíši Kristu stát – jako lotr po pravici. Toto totální
odpuštění otevírá život v plnosti u Boha, které nazýváme vzkříšení.
Můžeme se na to těšit!

21.04. Pondělí velikonoční
Brandýs nad Labem - Obrácení sv. Pavla
Stará Boleslav - Nanebevzetí Panny Marie
Zápy – sv. Jakuba

8:30 hod.
9:00 hod.
11:30 hod.

Sdružení Mariánské mládeže
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 25. dubna 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

DĚTSKÉ ODPOLEDNE V CHARITNÍM (kněžském) DOMOVĚ
SOBOTA 26.04. 2014 OD 13:00 HOD. SRDEČNĚ ZVOU
SESTRY VINCENTKY J
27.04. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
29.04. Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

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 ti, kdo vládnou, dbali o ochranu celého stvoření a usilovali o spravedlivé
rozdělování přírodního bohatství.
Evangelizační: Aby Zmrtvýchvstalý Pán naplnil nadějí srdce těch, kdo zakoušejí utrpení
a nemoci.
Národní: Za naše farnosti, aby byly oporou života z víry novému pokolení křesťanů,
zrozenému o Velké noci.

http://www.taize.fr/cs

Oznámení
* Vikariátní konference v úterý 22.04. 2014 v Čelákovicích – mše v 900 hod.
* Pokračování Postní duchovní obnovy ve farnosti Stará Boleslav 03.04. +
10.04. a to v Charitním (kněžském) domově: „Znovu zažehněte doutnající
knot“&“Zažehněte v sobě poutníka s Bohem“ od 19:00 hod.
* Den modliteb Za obrácení národa sobota 26.04. 2014 – mše 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 DUBEN2014
Podrobnější informace jsou oznamovány vždy v nedělních oznámeních
a zveřejňovány na internetových stránkách farnosti

· Začátek příprav na první svaté přijímání ve čtvrtek 3. dubna
¾ po domluvě s rodiči budě příprava na první svatou zpověď a první svaté
přijímání probíhat následujícím způsobem: začne mší svatou od 18 hod. ve
farním kostele a bude pokračovat do 19.30 hod. na faře
¾ v měsíci dubnu to budou následující čtvrtky: 3., 10. a 24. dubna
¾ na „dětskou mši svatou“ od 18 hod. jsou samozřejmě zvány všechny děti a
jejich rodiče

· 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
· Odpadnutí mše svaté v pátek 4. dubna
¾ z důvodu odjezdu na duchovní obnovu odpadne v pátek 4. dubna pravidelná
mše svatá (jakož i pobožnost křížové cesty) v Brandýse n/L.
· Postní a předvelikonoční zpovídání v naší farnosti
¾ v pondělí 14. dubna od 18.30 do ca 20.00 hod. ve farním kostele v Brandýse
n/L. (za účasti ještě dalších zpovědníků)
¾ v ostatních dnech příležitost ke svátosti smíření dle obvyklého rozpisu, ve
Svatém týdnu s prodlouženými časy (viz rozpis velikonočních bohoslužeb)
· Velikonoce v naší farnosti
¾ viz rozpis velikonočních bohoslužeb
· Velikonoční koncert v Zápech v neděli 27. dubna
¾ v podání vokální skupiny Suit Up od 18 hod. v kostele sv. Jakuba
· První jarní výlet pro děti ve čtvrtek 1. května
¾ bližší informace budou oznámeny v nedělních oznámeních a na náboženství
· 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

AVÍZO NA MĚSÍC KVĚTEN
*Audience u císaře Karla I. - 3. a 4. května 2014 (výběr)
1300 chrám Nanebevzetí Panny Marie - Mše sv. za mír u Palladia země
české a relikvie bl. Karla I. hl. celebrant J. Ex. Mons. František Lobkowicz
OPraem, biskup ostravsko-opavský
1600 kostel Obrácení sv. Pavla v Brandýse nad Labem - Mše sv. in
forma extraordinaria celebruje Abbé Cyrille Debris ThD., diecéze Le Mans,
postulátor procesu blahořečení císařovny Zity
1800 chrám Nanebevzetí Panny Marie Slavnostní koncert Wolfgang
Amadeus Mozart: Symfonia concertante pro housle a violu Es –Dur Koncert pro
flétnu a harfu C-Dur

*Neděle 18. května 2014 v 1800hod.– basilika sv. Václava
Slavnostní nešpory s uložením ostatku sv. Václava – J.Em. Dominik
kardinál Duka OP, arcibiskup pražský – tuto neděli není večerní mše v 1800 hod.

