
 
 

 
 
 

 
 

 
 

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  neděle 9:00; pondělí 9:00; úterý 18:00;  
- Nanebevzetí Panny Marie středa 9:00; pátek18:00; sobota 9:00 

hod. 
 / Májová pobož. Po – Pá 18:30 hod.;So 9:30 hod./ 
Farní kostel – basilika sv. Václava neděle 18:00 hod. / Májová pobož. 17:30 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 9.04. v 10:30; neděle 15:00 hod.   

R.D. Mgr. Michal Procházka, farář 
Lázeňská 61/1, 250 02 Stará Boleslav; fara@staraboleslav.com;  

326 910 552; 602 293 893; www.staraboleslav.com  
 

mailto:jan.houkal@seznam.cz
http://www.farnostbrandys.cz/
mailto:crossmen@volny.cz
http://www.staraboleslav.com/


Jitrava 
 
     Letos na běžkách jsme se vypravili v šestičlenné skupině do vesničky jménem Jitrava 
v Lužických horách. Na faře v Jitravě nás přivítaly dvě milé staré dámy, které nám dělaly 
celý pobyt společnost, nejen na chatě, ale i na každodenní mši, které vedl náš páter Jan. 
Po příjezdu jsme se ubytovali, vybalili věci a navečeřeli se, pak Jan udělal speciální mši 
právě pro ty dvě stařenky, které nás přivítaly. Po mši jsme se sešli  v Janově pokoji a 
koukli se na film Útěk ze Sibiře. Film byl o skupině trestanců, kteří po útěku ze sibiřského 
lágru prchali až do Číny. 
   Následující den nás Jan vzbudil okolo 7. hodiny  a po vydatné snídani jsme se vydali na 
celodenní okruh  lesem kolem Jitravy a okolí. Na trase jsme mohli obdivovat krásné 
výhledy na lužickou přírodu. Dívali jsme se třeba také na nedaleké Polsko a německé 
město Zittau, česky Žitava, které, jak nás Jan informoval, bylo ve středověku součástí 
zemí České koruny. Po příjezdu do chaty, kde už na nás nedočkavě čekaly staré dámy, 
nám začal každovečerní program. Večerní mše, večeře a volná zábava, kterou jsme 
vyplnili hraním karetní hry UNO. 
  V úterý po budíčku a snídani jsme vyrazili na běžky. Tentokrát jsme jeli dvěma auty do 
Bedřichova, kde jsou uměle vytvořené běžecké stezky,  po kterých jsme ujeli asi 20 km. 
Cestu zpět jsme absolvovali také autem. Po příjezdu na faru jsme dodrželi každovečerní 
program a šli jsme spát. 
   Další den ve středu jsme se zbudili pro změnu znovu okolo 7. hodiny a jeli jsme 
běžkovat do německého Lückendorfu, tak též na běžecké stezky, tam nás odvezl Standa, 
který ve faře pomáhal. Ve středu nás cesty zaváděly na české a německé hranice . Musím 
přiznat, že to pro mě byl asi nejlepší výlet na běžkách za ten týden, protože mi to přišlo 
takové divoké a hlavně se mi líbil sjezd z místního nejvyššího vrcholu. Pak večer jsme se 
dívali na film o posledním pokušení Krista a o ukřižování. 
   Ve čtvrtek jsme vyjeli do Jablonného v Podještědí, kde jsme navštívili místní 
dominikánský klášter. Od průvodkyně jsme se hodně dozvěděli o sv. Zdislavě, která se 
svým mužem Havlem klášter založila. Na exkurzi v klášteře jsme se podívali i do 
obrovského kostela a do sklepení, kde byla hrobka sv. Zdislavy s ostatky. Ve sklepení byly 
ještě další tři hrobky, mne ale zaujalo to, že pod sklepením měly být údajně další tři patra, 
ale cestu dolu z neznámých důvodů zazdili. Po exkurzi jsme navštívili pramen sv. Zdislavy 
a poté i její sídlo, hrad Lemberk, kde jsme se na obědvali a vyjeli do Oybinu podívat se na 
zříceninu starého kláštera, ten byl přímo uprostřed města … na skále. Prohlídka se nám 
moc líbila, hlavně rozhled do okolí ze staré kostelní věže, historie celé zříceniny, která byla 
výborně rozepsána a muzeum. Po vyčerpávajících exkurzích jsme vyjeli zpět na faru, 
večer jsme se dívali na film Sedmá pečeť, ten byl o rytíři, který se vrátil z křížové výpravy, 
po návratu domů si pro něj přijde smrt, on ale vymyslí, že si spolu zahrají šachy, a tím 
svou smrt oddálí. 
   V pátek jsme se dohodli na tom, že pojedeme autobusem do Chrastavy a tam 
přestoupíme na vlak do Zittau, které jsme si důkladně prohlédli. V Zittau jsme navštívili 
obrovský luteránský kostel a starý gotický kostel, ve kterém jsme viděli Velké žitavské 
postní plátno. Dále jsme viděli krásnou žitavskou radnici a další kostely, které zde byly. Po 
návštěvě v Zittau jsme se vydali pěšky zpět do Jitravy. Šli jsme přes Hrádek nad Nisou 
pak lesem a nakonec zasněženou loukou. Ze Zittau do Jirtavy to je pěšky nějakých 20 km, 
a tak není divu, že jsme pak do chaty přišli až za stmívání. Po večeři jsme se zhlédli film 
Evangelium podle Matouše, který byl o životě Krista od narození až do zmrtvýchvstání. 
Tento film byl zajímavý tím, že režisér na něj pozval obyčejné lidi z ulice. 
   V sobotu ráno po snídani jsme uklidili chatu, rozloučili jsme se se stařenkami a odjeli 
domů.    

    Jiří Kotek 
 
 
 



 
Duchovní obnova aneb Nymburk IV 

 
„Napíšeme něco o duchovní obnově na které jsme byli?“  
„Taaak jo…“   
Akce začala 9.3. a jako většina duchovních obnov den na to skončila J… a byla  na faře 
J 
Poté, co se všech 21 účastníku sešlo v Brandýse na vlakovém nádraží, jsme nastoupili do 
MODRÉHO MOTORÁČKU a s přestupem v Čelákovicích se dopravili do Nymburka na 
faru. Nejprve byla MŠE a poté na faře VEČEŘE  J, kterou si skoro každý přinesl sám… 
Po večeři, kterou doprovázely vtipné historky z předchozí akce na běžkách a blátě, 
následovalo první povídání a rozjímaní na téma O Ježíšových podobenstvích a důvodech 
našeho obrácení. Další povídání a rozjímání byla po vydatné snídani, před výborným 
obědem a po krátké procházce (v tomto případě opravdu krátké a ne „krátké“ jako 
obvykle!) J. Po posledním rozjímání nás čekal úklid fary a následné „spánembohem“ 
místnímu panu faráři. Zpátky jsme jeli opět s přestupem v Čelákovicích a poté „hopsa 
hejsa do Brandejsa“ ČERVENÝM MOTORÁČKEM. J 

 
Věříme, že se všem zúčastněným tato obnova líbila a že si z ní každý odnesl své 

duchovní zážitky J (i věci) J                                                                          
Michal Šesták a  Ondřej Šesták 

 
 

Malé foto ohlédnutí 
za ekumenickým setkáním – Pašijová hra 

 

 



 
 

zvou děti na společné 
odpoledne… 

Kdy? V sobotu 5. 5. 2012 
Začátek?  Ve 13.15 hodin 
Kde? V jídelně CHD 

 
 

 
Liturgický kalendář 

 
 
01.05. Sv. Josefa, Dělníka 
02.05. Památka sv. Atanáše, biskupa učitele církve 
03.05. Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 
06.05. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
08.05. Panny Marie, Prostřednice všech milostí 
 
12.05. Svátek Výročí posvěcení katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha 

!ZMĚNA – RANNÍ MŠE včetně Májové V 8:00 HOD. !  
 
12. května, ve výroční den konsekrace dokončené katedrály sv. Víta v milénijním 

roce 1929, oslavíme důležité jubileum pražské arcidiecéze. Po 140 letech sedisvakance 
byl v roce 1561 v několika krocích jmenován pražským arcibiskupem Antonín Brus z 
Mohelnice. V roce 1561 ho jmenoval císař Ferdinand I., v lednu 1562 ho potvrdil papež a 
na podzim roku 1562 se nový arcibiskup ujal svého úřadu. Císař mu věnoval jako nové 
sídlo dnešní arcibiskupský palác. 
 Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a primas český, srdečně zve k 
oslavě výročí 450 let od obnovení Pražského arcibiskupství po husitských válkách. Za 
naši arcidiecézi se budeme modlit při slavné mši svaté v katedrále sv. Víta. 

Václava a Vojtěcha ve výroční den jejího posvěcení dne 12. 
května 2012 v 11.00 hodin. 

Hlavním celebrantem a slavnostním kazatelem bude 
vídeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn OP, kterého 
jako svého legáta na tuto oslavu vysílá Jeho Svatost papež Benedikt 
XVI. 

 Na tuto oslavu jsou pozváni také mnozí biskupové a arcibiskupové z míst, které mají s 
pražskou arcidiecézí duchovní spojení, ať již dané úctou k Pražskému Jezulátku, nebo misijním a 
charitativním působením. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Schoenborn-Altoetting1.jpg


13.05. 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - Svatojanskou sbírku na arcidiecézi 
* ! Mše v chrámu Nanebevzetí Panny Marie je tuto neděli v 10:00 
hod. spojená s POUTÍ NEVIDOMÝCH – hl. celebrantem bude Mons. 
ThLic. Bohumil Kolář   

 
Koncert u příležitosti Dne matek - Kostel Nanebevzetí Panny 

Marie ve Staré Boleslavi od 14.30 hodin.  Vystoupí sbor Václav a 
hosté - sbor Harmonie z Loun a sbor nevidomých Ave z Prahy. 
 
14.05. Svátek sv. Matěje, apoštola 
16.05. Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona 
Čech 
 
20.05. Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 
! Při večerní bohoslužbě v basilice sv. Václava budeme slavit posvěcení 
baziliky sv. Václava ve St. Boleslavi (19.5.1046) – večerní mši sv. předchází 
modlitba nešpor. 
 

 
26.05. Stará Boleslav – Nanebevzetí Panny Marie – 
VIGILIE Slavnosti SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 
s udělováním SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ J.Ex. Mons. 
Václavem Malým, pomocným biskupem pražským 
v 18:00 hod. 
 

 
 
27.05. Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – končí doba velikonoční 
30.05. Památka sv. Zdislavy 
31.05. Svátek Navštívení Panny Marie – Stará Boleslav – mše v 18:00 hod. + 
poslední Májová pobožnost 
 

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI VE STARÉ BOLESLAVI 
 

„Nevěsta Ducha svatého“: to je titul, kterým Marii 
oslovovalo mnoho svatých. Umím si představit, jak o Letnicích 
Maria ujišťuje učedníky o tom, že vše, co vidí a slyší, je 
vskutku Duch svatý. Jako každá nevěsta zná nejdůvěrněji 
Toho, který ji miluje, Toho, kterého miluje ona. Zná Jeho 
dotek. Jeho příchuť. Způsob jeho jednání a jak se Mu v lásce 
odevzdat. Maria dobře ví, v čem opravdu spočívá naplnění 
Duchem svatým… je to o svazku lásky! Ona je naší nejlepší 
učitelkou chvály, oslavování a vyvyšování. Velmi rád se 
modlím jejími slovy chvály: „Má duše velebí Pána“ a 
proklamací: „Bůh, který je mocný, učinil veliké věci“ (Lk 1,46).  

Kardinál Suenens: „Ježíš se dále tajemně rodí skrze 
Ducha svatého a skrze Marii a my nikdy nesmíme rozdělovat, 
co Bůh spojil vjedno.“ 
PONDĚLÍ až PÁTEK   18:30 HOD.    Nanebevzetí Panny Marie     SOBOTA   9:30 HOD. 

NEDĚLE basilika sv. Václava 17:30 HOD. 

http://www.google.cz/imgres?q=Mons.+Kol%C3%A1%C5%99&um=1&hl=cs&sa=N&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4LEND_csCZ475CZ475&biw=1920&bih=878&tbm=isch&tbnid=axOqEjTk9wAD5M:&imgrefurl=http://tisk.cirkev.cz/z-domova/100902-tri-marianske-svatky-v-zari/&docid=BPEQw1vSblcgtM&imgurl=http://tisk.cirkev.cz/res/data/093/010329.jpg%253Fseek%253D1274201496&w=600&h=800&ei=iQCbT7v7LKal4gTiw_WpDg&zoom=1&iact=hc&vpx=1683&vpy=105&dur=2810&hovh=259&hovw=194&tx=82&ty=59&sig=104455301031744200040&page=1&tbnh=115&tbnw=82&start=0&ndsp=57&ved=1t:429,r:11,s:0,i:88


Úmysly apoštolátu modlitby na rok 2012 
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: 

 
*Aby byly ve společnosti podporovány iniciativy, které hájí a potvrzují roli rodiny. 
*Aby Maria, Královna světa a Hvězda evangelizace, provázela všechny misionáře 
při hlásání jejího Syna Ježíše. 
*Aby katecheze biřmovanců prohloubila jejich vědomé a radostné rozhodnutí pro 
Krista. 

 
 

ROK BIŘMOVÁNÍ 
 
 

Biřmování uzdravuje život křesťana ze stresu a z rutiny 
 (Michael Marsch) 

 
 

Skrze dary Ducha svatého se biřmování stává svátostí, která uzdravuje 
život křesťana ze dvou smrtelných nemocí: ze stresu a z rutiny. Být 
přepracovaný, “už nemoci dál“ patří dnes už k dobrým mravům. Trpět rutinou z 
množství práce, ba přesněji řečeno nudou, to se dnes už prostě nosí. Stres a 
nuda jsou v podstatě nevědomou podobou rezignace, vyjadřující plíživou 
beznaděj: “Musím vždycky všechno udělat sám.“ Není to však realismus, nýbrž 
iluze - ba lépe řečeno pýcha..  

“Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto 
světa“, říká svatý Jan Maria Vianney (který netrpěl rozhodně leností a 
nečinností). ... Jindy dále říká: “Jsou lidé, kterým (náboženství) /život z víry/ 
připadá nudné - to je znamením, že nemají Ducha svatého /že nežijí z Ducha 
svatého/.“  

Stres a nuda nejsou však jenom známkou rezignace, nezadržitelně 
vedou také k frustraci a nezřízené kritičnosti - a k nejrůznějším podobám 
agresivity. Mají zároveň ochromující i rozkladné účinky; jsou smrtí všeho tvůrčího 
a jednotícího; vedou k osamocenosti a prázdnotě. ...  

Svátost biřmování má mocněji uvádět do spojení člověka s Bohem a do 
společenství lidí; do vztahu lásky a služby. Skrze dary Ducha má být posíleno 
(“biřmováno“) všechno co je slabé kvůli slabostem naší přirozenosti: Bůh od nás 
neočekává víc než jsme schopni dát. Naším problémem je, že si myslíme, že 
musíme všechno dokázat sami.  

U Boha o něčem takovém nemůže být řeči: Proč se stal člověkem? Proč 
nám dal svého Ducha? Snad proto, aby nás ponechal vlastnímu osudu? ... Čím 
víc si stěžujeme pod tíhou denní práce, tím lépe poznáváme, jak mále se 



necháváme inspirovat /a vést/ Duchem svatým a zároveň jak těžkopádné a 
monotónní je ovoce naší práce. ...  
 

Biřmování není jednorázová událost v životě křesťana, nýbrž počátek 
uzdravujícího procesu, který prochází celým naším životem.  
                                                             (Michael Marsch,Uzdravení skrze svátosti) 
 

 
 

NOVÉNA PŘED SLAVNOSTÍ  
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 

 
Letošní rok v rámci cyrilometodějského jubilea je věnován svátosti 

biřmování. Jednou z možností, jak v našich farnostech připomínku svátosti 
biřmování prožít, je svatodušní novéna.  

Pastorační středisko připravuje a nabízí novou možnost k prožití novény. 
Pro věřící bude novéna k dispozici na adrese 
http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Svatodusni-novena-2012.html Každý den tam 
mezi 17. a 25. květnem najdou nové zamyšlení k modlitbě. 

 
Oznámení 

 
* J Výuka náboženství v jídelně Charitního domova ve Staré Boleslavi, 
v dubnu - pouze ve čtvrté 22.05. úterý v měsíci od 15:00 hod. - info otec Michal. 
* Vikariátní konference se koná v úterý 15.05. 2012 ve Staré Boleslavi – mše 
sv. v 9:00 v kostele PM. 
* Sobota 26.05. 2012 – Den modliteb za národ a za arcidiecézi – mše sv. v 9:15 hod. 
 

* J Duchovní obnova zaměřená na ŽIVOT ze svátosti biřmování – nejen pro 
ty, kteří svátost biřmování přijali v minulosti, často ve věku 
dospívání, a touží její sílu obnovit. Budeme se setkávat opět ve 
čtvrtek 12.4. – 24.5. 2012 od 19:00 hod v jídelně Charitního 
/kněžského/ domova. V roce 2013 oslavíme jubileum příchodu sv. 
Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a v rámci této přípravy je rok 
2012 věnován svátosti biřmování.  „Bude velice záležet na tom, 

abychom se vrátili k Duchu jako k tomu, kdo v průběhu dějin buduje Boží 
království a připravuje jeho plné zjevení v Kristu Ježíši tím, že působí v lidském 
nitru a dává vyklíčit i v každodennosti lidského života semenům definitivní spásy, 
která se uskuteční na konci věků.“ J 
 

 

* AKCE FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM NA KVĚTEN 2012 
Podrobnější informace jsou oznamovány vždy v nedělních oznámeních 

a zveřejňovány na internetových stránkách farnosti 
· Svatofloriánská pouť v Lázních Toušeň v pátek 4. května slavnostní mše 

svatá ke cti sv. Floriána bude v Lázních Toušeň od 18.00 hod. 

http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Svatodusni-novena-2012.html


- v pátek 4. května odpadne pravidelná mše svatá v Brandýse n/L. 
· Účast na arcidiecézní pouti za nová duchovní povolání na Svaté Hoře 

v sobotu 5. Května Možnost společné účasti na této poutě (s dopravou auty) 
je potřeba se co nejrychleji přihlásit 

· Předsvatodušní duchovní obnova pro starší děti a mládež od pátku 18. 
(večera) do neděle 20. května (večera) prosím o urychlené odevzdání 
přihlášek  
- z důvodů obnovy odpadne páteční mše svatá v Brandýse n/L. 
- nedělní mše svaté budou jako obvykle a bude je sloužit P. Tomáš Roule 

· Čtvrteční mše svaté především pro děti a jejich rodiče se konají každý 
čtvrtek od 18.00 hod. ve farním kostele v Brandýse n/L. ; každý čtvrtek až do 
poloviny června je vzhledem k probíhající přípravě dětí na první svaté 
přijímání a první svatou zpověď omezena pravidelná příležitost ke svátosti 
smíření (pouze od 17.30 hod. do začátku mše svaté) 

· Latinské mše svaté v Brandýse n/L. každé první pondělí v měsíci od 18.00 
hod. ve farním kostele v Brandýse n/L. je mše svatá sloužena (v obvyklém 
liturgickém ritu) v latině  

· Pravidelné sbírky na opravu našich kostelů, především kostela farního 
se konají vždy první neděli v měsíci při všech bohoslužbách; všem 
dobrodincům patří velký dík 

· Předběžný výhled na červen 
- Noc kostelů v pátek 1. června (v Brandýse, Toušeni, Svémyslicích a 

Zápech) 
- výlety pro děti a mládež o sobotách 9. a 23. Června 
- první svaté přijímání v neděli 17. června při mši svaté v Brandýse n/L. 
- farní táborák v pátek 22. června po večerní mši svaté na farní zahradě 
- dětský den ve čtvrtek 28. června odpoledne na farní zahradě 

 
 

 
http://www.nockostelu.cz 

Pozdrav Mons. Róberta Bezáka, arcibiskupa trnavského 

Úmyslov minuloročnej Noci 
kostolov, ktorá sa prvýkrát odohrávala tu u 
nás, v Trnavskej arcidiecéze, bolo veľa. Zdá 
sa mi až neuveriteľné, že mnohé z nich sa 
naplnili, ak nie hádam aj všetky. Že sa nám 
podarilo otvoriť naše chrámy naozaj pre 

všetkých. Že ľudia prišli, stretli sa, zažili krásu, pokoj, 
dobro, že na nich v našich chrámoch dýchol Duch. A že 

táto myšlienka pretrváva ďalej, rastie a šíri sa do sveta. Naše Slovensko tento rok v hojnejšom počte 
pridáva svoj jas a prostredníctvom Noci kostolov sa všetci spojíme v jednej myšlienke, ktorú tak dobre 
vystihuje práve tohtoročné motto. Naše dva národy majú predsa spoločné tie najhlbšie korene, sú 
deťmi jednej zeme, sú deťmi svetla, ktoré sa snažia o to, aby im nielen počas Noci kostolov nevládla 
noc ani temnota. Náš život totiž nežijeme len v kostoloch tak, aby bol pred Božími očami. Žijeme ho 
všade. Všetko, čo hovoríme, prežívame, ako sa správame – to všetko je buď Božie, alebo nie je 
Božie. Pripájam i ja svoj pozdrav a prajem nám všetkým, aby aj tohtoročná Noc kostolov – hoci je 
priestorom zdanlivo malým – bola miestom zrodu veľkých vecí, ktoré budú trvať aj po jej skončení. 

Videospot Noc kostelů na YouTube http://www.youtube.com/watch?v=vHQ26Gr0sjY 
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