MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM
Farní kostel Obrácení sv. Pavla

neděle 8:30; středa 18:00; čtvrtek 8:30;
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.
Mratín - sv. Michaela, Archanděla
2. sobota v měsíci 16:15 hod.
Sluhy - sv. Vojtěcha
3. sobota v měsíci 16:15 hod.
R.D. Mgr. Josef Hurt, administrátor
F.X. Procházky 24, 250 01 Brandýs nad Labem; padre@josefhurt.cz
326 902 779; 603 235 022; www.farnostbrandys.cz

MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV
Farní a poutní kostel
- Nanebevzetí Panny Marie
Farní kostel – basilika sv. Václava
Všetaty - sv. Petra a Pavla
Skorkov - sv. Jana Křtitele
Dřísy - Stětí sv. Jana Křtitele
Kostelec n. Labem – sv. Víta (nám.)
Kozly - Všech svatých

neděle 9:00; pondělí 9:00; úterý 18:00;
středa 9:00; pátek18:00; sobota 9:00
hod.
neděle 18:00 hod.
neděle 8:30 hod.
neděle 10:30 hod.
neděle 15:00 hod.
sobota 15:00 hod. - s nedělní platností
1. a 3. sobota v měsíci 16:30 hod.
s nedělní platností (2.+16.4.//7.+21.5. 2016)

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

KDYŽ VYZNÁVÁME KRISTA BEZ KŘÍŽE,
NEJSME PÁNOVÝMI UČEDNÍKY
Když církev nevyznává Ježíše Krista, vyznává světáckost ďábla
Můžeme toho jako církev spoustu vybudovat, ale pokud nebudeme
vyznávat Ježíše Krista, nebude to k ničemu. Staneme se nevládní organizací, ale
nebudeme církví, Pánovou nevěstou. Když se nevyznává Ježíš Kristus - napadá
mne věta z Leona Bloy: „Kdo se nemodlí k Pánu, modlí se k ďáblu“ - když se
nevyznává Ježíš Kristus, vyznává se světáckost ďábla.
Když vyznáváme Krista bez kříže, nejsme Pánovými učedníky
Evangelium nám staví před jednu zvláštní situaci. Samotný Petr, který
Ježíše Krista vyznal, mu říká: „Ty jsi Kristus, Syn živého Boha. Půjdu za tebou,
ale nemluvme o kříži. To tam nepatří. Budu tě následovat v jiných možnostech,
bez kříže.“
Když kráčíme bez kříže, když budujeme bez kříže a když vyznáváme
nějakého Krista bez kříže, nejsme Pánovými učedníky, jsme světáky, jsme
biskupy, kněžími, kardinály, papeži, ale nikoli Pánovými učedníky.
Dochází k otřesům
Věc však není vždycky tak jednoduchá, protože během putování, při
budování a při vyznávání někdy dojde k otřesům, nastanou hnutí, která
nepohánějí vpřed, ale stahují nás nazpět. Chtěl bych, abychom všichni po těchto
dnech milosti měli odvahu – právě odvahu – putovat v Pánově přítomnosti, s
Pánovým křížem, budovat církev na Pánově krvi, která je prolita na kříži, a
vyznávat jedinou slávu Krista Ukřižovaného. A tak půjde církev vpřed.
Přeji nám všem, aby se nám od Ducha svatého na přímluvu Naší Paní,
naší Matky, dostalo této milosti: putovat, budovat, vyznávat Ježíše Krista
Ukřižovaného. Kéž se tak stane.
Homilie papeže Františka při mši sv., Sixtinská kaple 14.3.2013
Se svolením převzato z webu České sekce Radia Vatican
www.pastorace.cz Foto:Ima

Liturgický kalendář
03.04. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
Na první neděli po Velikonocích se slaví Svátek Božího milosrdenství. Neděli
Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. v den svatořečení polské řeholnice
Faustyny Kowalské – 30. dubna 2000. Právě sestra Faustyna se stala šiřitelkou poselství
o Milosrdenství určeném celému světu. „V tento den jsou otevřena všechna stavidla Boží,
skrze něž proudí milosti; a' se žádná duše nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly
jak šarlat“ (Deníček, 699). Přípravou na svátek může být novéna, která spočívá v modlitbě

korunky k Božímu milosrdenství. „V té novéně,“ slíbil Ježíš, „udělím duším veškeré milosti“
(Deníček, 796).
Bílá neděle "Dominica in albis" - slavnost Božího milosrdenství
(Benedikt XVI.)
Podle staré tradice se první neděle po Velikonocích - "druhá neděle velikonoční"
nazývá Bílá neděle - "Dominica in albis". Tento den neofyté (ti, kteří byli pokřtěni na
Velikonoční vigilii) odložili svůj bílý šat - symbol světla. Bílý oděv měli odložit, ale novou
zář, která jim byla udělena, měli uvádět do své každodennosti. Plamen pravdy a dobra,
který v nich Pán zažehnul, měli pečlivě střežit, aby tak do našeho světa vnášeli něco ze
zářivosti a dobroty Boží.
Svatý otec Jan Pavel II. si přál, aby tato neděle byla slavena jako slavnost Božího
milosrdenství: ve slovu "milosrdenství" spatřoval shrnuté a pro naši dobu nově
interpretované celé tajemství Vykoupení. Žil pod dvěma diktátorskými režimy a byl ve
styku s chudobou, nouzí a násilím, zakusil moc temnot, jimiž je sváděn svět i v této naší
době. Zakusil však také, a to neméně silně, přítomnost Boha, který proti těmto silám staví
svou naprosto odlišnou a božskou moc: moc milosrdenství. Milosrdenství klade meze zlu.
Milosrdenstvím se vyjadřuje celá specifická přirozenost Boha, jeho svatost, moc pravdy a
lásky. Stávejte se den po dni muži a ženami Božího milosrdenství! Milosrdenství je šatem
světla, které nám Pán daroval křtem. Nesmíme dopustit, aby toto světlo zhaslo; naopak,
musí v nás růst každým dnem a tak přinášet světu radostné poselství Boha.

04.04. Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
10.04. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
17.04. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – Den modliteb za povolání
Milé děti! Oznamujeme Vám, že příští setkání bude v neděli 17. DUBNA
2016. Těší se na vás sestry Vincentky 

23.04. Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hl. patrona praž. arcidiecéze
Zámek Brandýs nad Labem SOBOTA 23. DUBNA 2016
AUDIENCE U CÍSAŘE KARLA I.
u příležitosti 100. výročí nástupu Jeho Veličenstva Karla I. na trůn
českých králů
a
KAROLÍNSKÉ SLAVNOSTI
u příležitosti národních oslav 700. výročí narození císaře římského a
krále českého, Otce vlasti blahé paměti Karla IV. Lucemburského
Program:
11.00 zahrada zámku Brandýs nad Labem Slavnostní nástup historických
jednotek doprovází Ústřední hudba Armády ČR dirigent mjr. Patrik Spinek
12.00 Průvod do Staré Boleslavi

13.00 chrám Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi Audienční mše sv.
u Palladia země české a relikvie bl. Karla I. Rakouského - zazní Missa Lux et
Origo Jiřího Strejce chrámový sbor a orchestr Václav sbormistr Marie Nohynková
15.00 zahrada zámku Brandýs nad Labem Karolinské slavnosti
rytířské hry a život doby Karla IV.
18.00 chrám Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi Slavnostní koncert
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791): Sancta Maria, mater Dei – moteto pro
smíšený sbor, smyčcový orchestr a varhany, K. s. 273 Laudate Dominum – árie
pro soprán, smíšený sbor, orchestr a varhany ze Slavnostních nešpor / Vesperae
solennes de Confessore, K. s. 339 Benedictus, Agnus Dei z Mše C-dur
„Korunovační“ pro sóla, smíšený sbor, orchestr a varhany, K. s. 317 Ludwig van
Beethoven (1770 – 1827): Symfonie č. 5 c-moll „Osudová“, op. 67
Komorní orchestr Far Musica se sólisty pěvecký sbor Bojan, sbormistr
Vojtěch Vančura chrámový sbor Václav, sbormistr Marie Nohynková Varhany
Ondřej Valenta
Dirigent Zdeněk Klauda
Neděle 24. dubna 2016
8.30 Kostel Obrácení sv. Pavla v Brandýse n. L.
hudbou Zdeňka Lukáše, Petra Křičky aj. doprovází KrisKrosKvintet,
sbormistr Jana Puterová
25.04. Svátek sv. Marka, evangelisty
28.04. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
29.04. Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

Úmysly apoštolátu modlitby na rok 2016
1. Aby drobní rolníci dostávali přiměřenou odměnu za svoji neocenitelnou práci.
2. Aby afričtí křesťané uprostřed politicko-náboženských střetů vydávali svědectví lásky a
víry v Ježíše Krista.
3. Ať v našich farnostech a společenstvích máme upřímný zájem o lidi hledající,
konvertity a nově pokřtěné, aby poznali naši církev jako rodinu a našli v ní svůj domov.

KARDINÁL DUKA POŽEHNAL
APLIKACI ZÁCHRANKA
www.zachrankaapp.cz
Na Zelený čtvrtek 24. března 2016 požehnal pražský arcibiskup kardinál
Dominik Duka OP na pražském arcibiskupství novou mobilní aplikaci, která

pomůže záchranářům lokalizovat místo nehody.
Zdravotnická záchranná služba v České republice má nového pomocníka
při hledání polohy pacientů, volajících na linku 155. Je jím nová aplikace pro
„chytré“ mobilní telefony. V život ohrožující situaci stačí přidržet nouzové tlačítko
na displeji. Tímto jednoduchým pohybem se spustí vytáčení linky 155 a současně
se z mobilního telefonu odešle zpráva, která obsahuje informace o aktuální
poloze či doplňující informace, týkající se zdravotního stavu postiženého.
V křesťanství je požehnání především chválou a uznáním Boží
stvořitelské moci. Při modlitbě k požehnání svěřuje církev lidi nebo věci, které
lidem slouží, do Boží ochrany a vyprošuje jeho pomoc. „Věřím, že moderní
technika bude sloužit dobré věci, tedy k záchraně životů a zdraví,“ podotkl k nové
aplikaci kardinál Duka. „V krizové situaci např. při dopravní nehodě či úrazu v
terénu si řada volajících nedokáže vybavit svou přesnou polohu. Stisknutí tlačítka
je v těchto chvílích tím nejjednodušším krokem,“ říká MUDr. Jana Kubalová ze
záchranné služby Jihomoravského kraje.
Hlavní předností nové mobilní aplikace “Záchranka“ je využití schopností
chytrých mobilních telefonů pro stanovení přesného místa události při zásahu v
terénu. Vytáčení linky 155 a odeslání polohy je provedeno stisknutím jediného
tlačítka. Volající je tak přepojen na záchrannou službu příslušného kraje. Je-li v
okamžiku volání mobilní telefon schopen zjistit přesnou polohu, odesílá ji formou
datového spojení či pomocí SMS přímo do informačního systému krajské
záchranné služby. Záchranářům pozemní i letecké záchranné služby tak aplikace
usnadní často zdlouhavé hledání přesného místa zásahu, ať už se jedná o
dopravní nehodu či třeba pád cyklisty v lese.
Aplikace byla od počátku vyvíjena v úzké spolupráci s krajskými
záchrannými službami. Projekt byl realizován za podpory Jihomoravského Kraje,
ale i soukromých dárců, České pojišťovny a společnosti Alfa-Helicopter.
(www.zachrankaapp.cz, Aleš Pištora www.apha.cz)

Oznámení
* Vikariátní konference v Čelákovicích se koná v úterý 19.04. 2016 – mše sv. od
00
9 hod.
15
* Den modliteb za národ – sobota 30.04. 2016 – mše sv. v 9 hod.

ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D
SE STANE GENERÁLNÍM VIKÁŘEM
Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP během čtvrteční
bohoslužby Missa chrismatis oznámil, že k 1. dubnu 2016 jmenuje P. Zdenka
Wasserbauera generálním vikářem pražské arcidiecéze. Ten v druhém nejvyšším
úřadě ve správě pražské arcidiecéze vystřídá dosavadního generálního vikáře
Mons. Michaela Slavíka, který se nově stane biskupským vikářem pro pastoraci.

„Ta část mého působení, která vyžadovala ukončit předchozí procesy pro
vytvoření kooperačního modelu vztahu církve a společnosti, respektive státu,
byla uzavřena a nyní je třeba vykročit na cestu k budoucnosti, která je určena
novým generacím. Otec Zdenek Wasserbauer je knězem té kněžské generace,
která již v takové míře neprožila nesvobodu a perzekuci a má potřebné
zkušenosti církve žijící v pluralitní demokratické svobodné společnosti,“ vysvětlil
ve svatovítské katedrále změnu pražský arcibiskup kardinál Duka. Dosavadnímu
generálnímu vikáři poděkoval za "za dlouholetou, obětavou a neúnavnou
službu" a předal mu pamětní medaili sv. Jana Nepomuckého, pomyslného
patrona generálních vikářů.
ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., je knězem
pražské arcidiecéze, ale pochází z Českomoravské vrchoviny, z
malé vesnice nedaleko Žďáru nad Sázavou. Za komunismu
vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze. Filosofická a
teologická studia absolvoval na Papežské lateránské universitě a
na Papežském institutu Teresianum získal doktorát. Deset let byl
spirituálem Arcibiskupského semináře v Praze. Působil pět let jako
farář u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech
a vikář III. pražského vikariátu. Od 1. května 2015 zastával funkci ředitele kurie
pražského arcibiskupství. Mezi jeho hlavní úkoly patřil dohled nad každodenním
chodem arcibiskupského úřadu – biskupské kurie.
Ve funkci generálního vikáře vystřídá P. Wasserbauer Mons. Michaela
Slavíka. O jeho dlouholetém působení v roli generálního vikáře pražské
arcidiecéze kardinál Duka ve svatovítské katedrále řekl: „Je namístě, abych
poděkoval otci Michaelovi Slavíkovi, který pro mě znamenal záruku kontinuity a
zkušenosti na cestě naší církve, kterou otec kardinál František Tomášek převedl
z otroctví nesvobody komunistické diktatury, a nové základy v podobě nové
infrastruktury budoval kardinál Miloslav Vlk, jehož byl otec Michael po více jak
deset let generálním vikářem.“ Kardinál Duka ohlásil i ustanovení Michaela
Slavíka do nové služby: „Velice si vážím jeho širokých zkušeností a znalostí o
arcidiecézi, které má, proto jsem ho požádal, aby pokračoval v práci jako
biskupský vikář pro pastoraci.“
Mons. Michael Slavík, Th.D., se narodil 30. července 1955 v
Českém Brodě. Po maturitě studoval bohosloveckou fakultu a 28.
června 1981 přijal kněžské svěcení. Disertační práci obhájil v roce
1996. Působil ve venkovské i velkoměstské pastoraci a zastával
funkci soudce Interdiecézního soudu v Praze. V roce 1995 byl
povolán ke službě spirituála a posléze rektora semináře. Jeho působení v těchto
funkcích mělo velký význam pro formaci nové generace kněží. Od roku 2000
působil jako generální vikář Arcidiecéze pražské. S pražským arcibiskupem
spolupracoval na vybudování úřadu arcidiecézní kurie a podílel se na jeho řízení.
Jako generální vikář byl velkou oporou dvěma pražským arcibiskupům. Od roku
2003 do roku 2010 byl děkanem Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze. V roce
2010 byl Michaelu Slavíkovi na žádost kardinála Vlka, ke které se připojil také
tehdy nový pražský arcibiskup Dominik Duka, udělen titul „prelát Jeho Svatosti“.
Papež Benedikt XVI. tímto způsobem ocenil jeho lidské a kněžské kvality.

Úřad generálního vikáře (lat. vicarius generalis – všeobecný zástupce) je
druhý nejvyšší úřad ve správě římskokatolické diecéze. Zastupuje řádnou mocí
diecézního biskupa jako správce diecéze ve všech aspektech jeho výkonné moci,
s výjimkou těch, které si biskup vyhradil pro sebe, nebo které svěřil do pravomocí
některému biskupskému vikáři, a je spolu s diecézním biskupem statutárním
orgánem diecéze. Svého generálního vikáře musí mít každý diecézní biskup.
Jeho práva a povinnosti vyplývají z příslušných ustanovení Kodexu kanonického
práva a norem partikulárního práva.
(Foto: Jan Dlabač; Aleš Pištora www.apha.cz)

Okénko faráře P. Josefa Hurta / farnosti z Brandýsa
Přeji požehnané velikonoce. Brandýská farnost bude
prožívat duben ve znamení příprav na volby do pastorační rady a
do ekonomické rady. Volby proběhnou na Letnice 15.5., do svátku
Nanebevstoupení Páně 5.5. je termín na přijímání kandidatů.
Pražské setkání mládeže
Musím složit velkou pochvalu organizátorům. Hlavní téma milosrdenství bylo
hodně kreativním způsobem rozvíjeno celý den a velmi příjemně to osvěžila
přednáška Tomáše Holuba včetně žertu o křesťanské církevní školce a hádance
o veverce. Nevím, jak je mládež zvyklá sedět dlouho v klidu a poslouchat. Byl
jsem překvapen, že to dokázala víc než dvě hodiny během první části. Moderátor
se snažil seč mu síly stačily, ale jak říká klasik někdy méně je více. Kdyby dostal
víc prostoru Tomáš Holub asi by to uvítalo nemálo mladých křesťanů, kteří jej
znají z různých aktivit pro mládež.
Moderátor sice připomněl, že důležité informace jsou v brožuře, kterou dostali
všichni účastnici, ale já jsem se zařadil do zástupu těch, co to přečtou a a pak
někde založí. Po obědě jsem se rozhlížel po jednotlivých přednáškách a jelikož
jsem nenašel organizační plán, tak jsem "zabloudil" na téma mě milé. O
milosrdenství, sebepřijetí atd. Lektorka byla výborná a věřím, že mládež zaujala.
Kdybych mohl něco vzkázat organizátorům, tak by to bylo, že bude dobře toto
téma rozvíjet v praxi i na webu centra. Další téma si mě opět "našlo". Komunita
Sant Egidio pro mě není neznámá a tak jsem byl zvědav na zájem mladých
křesťanů. Bylo nás okolo patnácti. Tuším, že někteří si už potřebovali odpočinout
a zvolili variantu zdravý vzduch a relax. Zároveň konkurence dalších hostů a
různých aktivit byla převeliká a tak je to asi pochopitelné.
Celkově jsme byl rád, že jsem se mohl zúčastnit, doprovodit skupinku mladých
farníků a seznámit se s organizátory. Něco inspirací a poučení jsem také
načerpal.
POKUD MÁTE ZÁJEM O ZASÍLÁNÍ OHLÁŠEK ELETRONICKY KONTAKTUJTE O. JOSEFA 
*************

VÝRAZ ´POKOJ VÁM´, V HEBREJŠTINĚ ´SHALOM´,
SHRNUJE CELÉ VELIKONOČNÍ POSELSTVÍ
Výraz "pokoj vám", v hebrejštině "shalom", obsahuje a shrnuje jistým způsobem
celé velikonoční poselství. Pokoj je dar, který nabízí lidem vzkříšený Pán a
který je plodem nového života, zahájeného jeho zmrtvýchvstáním.
(sv. Jan Pavel II.)
Radost, jakou svět nemůže dát, naplňuje o Velikonocích křesťany, protože
Kristus opravdu vstal z mrtvých. Po velkém a dlouhém utrpení a smrti na kříži je
nyní živý navždy a smrt nad ním nemá žádnou moc.
Ze společenství věřících ve všech částech světa se zvedá k nebi chvalozpěv a
díkůvzdání Tomu, který osvobodil člověka z otroctví zla a hříchu. To přiléhavě
vyjadřuje 135. Žalm. Je to jakýsi úchvatný hymnus na dobrotu Pána. Milosrdná
láska Boží se plně a definitivně zjevuje ve velikonočním tajemství.
Pán se po zmrtvýchvstání vícekrát zjevuje učedníkům a několikrát se s nimi
setkává. Evangelisté nám uvádějí různé příhody, z nichž vyzařuje úžas a radost
svědků tak zázračných událostí. Zvláště Jan vyzdvihuje první slova, jimiž se
vzkříšený Mistr obrátil na své učedníky.
"Pokoj vám," říká, když vstupuje do Večeřadla, a opakuje tento pozdrav třikrát
(srov. Jan 20, 19.21.26). Můžeme říci, že výraz "pokoj vám", v hebrejštině
"shalom", obsahuje a shrnuje jistým způsobem celé velikonoční poselství. Pokoj
je dar, který nabízí lidem vzkříšený Pán a který je plodem nového života,
zahájeného jeho zmrtvýchvstáním.
Pokoj se tedy identifikuje jako "novost" vložená do příběhu Kristovy Paschy
(Velikonoc). Vyvěrá z hluboké obnovy lidského srdce. Není tedy výsledkem
lidských námah, ani jej nelze dosáhnout pouze díky dohodám mezi osobami a
institucemi. Je spíše darem, který je třeba velkomyslně přijímat, pečlivě se o něj
starat a s odpovědností a zralostí mu umožnit, aby přinášel plody. Ať jsou situace
jakkoliv pohnuté a napětí a konflikty jakkoliv silné, nic nemůže odolat účinné
obnově, již přináší zmrtvýchvstalý Kristus. On je náš pokoj. Jak čteme v listu
Efezským, On svým křížem zrušil příčinu nepřátelství, "vytvořil ve své osobě z
těchto dvou částí jediného nového člověka a tím zjednal pokoj" (Ef 2, 15).
Velikonoční oktáv, zalitý světlem a radostí, bude zakončen následující neděli
"Dominica in albis", nazývanou také nedělí "Božího milosrdenství“. Velikonoce
dokonalým způsobem ukazují toto milosrdenství Boha, "který má soucit se svými
služebníky" (Ž 135, 14).
Kristus nás svou smrtí na kříži smířil s Bohem a položil základy světa bratrského
soužití všech. Křehká a po štěstí dychtící lidská bytost byla v Kristu vykoupena z
otroctví zlého ducha a ze smrti, která plodí smutek a bolest. Krev Vykupitele
omyla naše hříchy. Tak jsme zakusili obnovnou moc jeho odpuštění. Boží
milosrdenství otevírá srdce k odpuštění bratřím a s odpuštěním, které je
nabídnuto a přijato, se buduje mír v rodinách a v každém jiném životním
prostředí.
(Zpracováno podle textu sv. Jana Pavla II.na generální audienci 23. dubna 2003)

Ježíš praví: "Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět,
já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!" (Jan 14, 25-27)

