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
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

Děkuji ti za tvůj svět,
za stromy, květiny a trávu,
za zdraví, za ruce,
které jsi nám dal abychom mohli
zvedat věci,
pohybovat jimi, cítit je.
Děkuji za nohy,
jimiž můžeme hrát fotbal a
běhat.
Děkuji za rozum,
který jsi nám dal, abychom mohli myslet.
Děkuji za oči, jimiž můžeme hledět,
za rty, jimiž můžeme mluvit,
za srdce, jímž můžeme jeden druhého milovat.
Děkuji ti za všechny tyto dobré dary, které jsi mi dal.
Všechny bytosti, ať mluví či mlčí, zvěstují tebe.
(Řehoř Naziánský)

Liturgický kalendář
03.07. Svátek sv. Tomáše, apoštola
04.07. Památka sv. Prokopa, opata
05.07. 2013
Slavnost SV. CYRILA, MNICHA A METODĚJE, BISKUPA,
Patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

V letošním třináctkovém roce si český i slovenský národ připomíná 1150.
výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Učení bratři k nám
dorazili v roce 863 z daleké a sluncem zalité Konstantinopole, aby, jednoduše
řečeno, vzdělali náš slovanský národ a vytvořili pro něj první slovanské písmo a
církevní jazyk – staroslověnštinu. Slované obývající Velkou Moravu je přijali za
své učitele a společně s nimi se vydali na dlouhou cestu k moudrosti. Díky nim se
naučili číst a psát, díky nim mohli poprvé porozumět slovům při bohoslužbě a
dospět tak k duchovní realizaci, díky nim se z našich předků stali vzdělaní a
racionálně uvažující lidé. Je tedy více než zřejmé, že sv. Cyril a Metoděj se
výrazně zapsali do českých dějin a my letos s velkou radostí nejen oslavíme
kulaté výročí jejich příchodu na Velkou Moravu, ale také nasajeme
prostřednictvím mnoha aktivit něco z jejich odkazu, abychom se jím mohli
inspirovat a díky jejich aktuálnosti je také vnášet do života.
Jedná se o významnou mezinárodní událost a při této příležitosti se již nyní
připravují nejrůznější projekty. Na národní úrovni budou uspořádány dvě
mezinárodní konference v Praze a na Velehradě. "První z nich se zaměří na
státně-politický význam Cyrila a Metoděje v 9. až 18. století, druhá na význam
věrozvěstů pro 19., 20. a 21. století," uvedl Jaroslav Šebek z Historického ústavu
Akademie věd ČR.
Jedním z hlavních koordinátorů cyrilometodějských oslav je Zlínský kraj,
který také akce spojené s tímto důležitým výročím z velké části financuje. Stejně
jako pro Jihomoravský kraj jsou tyto oslavy vůbec nejvýznamnější událostí
letošního roku. Důležitost cyrilometodějské misie je vyjádřena také aktivitami v
samotném hlavním městě Praze.
Přípravy na cyrilometodějské jubileum byly zahájeny v květnu 2012 v Římě.
V České republice začaly oslavy v den státního svátku ČR Dne slovanských
věrozvěstů na Velehradě a pokračují pravoslavným Setkáním kultur v Mikulčicích
24. - 26. května 2013. Slavnosti vyvrcholí na Velehradě ve dnech 4. - 5. července
2013 v rámci státního svátku ČR již tradičním národním projektem Dny lidí dobré
vůle.
Vzájemná dohoda dvou církví hlásících se plně k cyrilometodějskému
odkazu je historickým krokem, který má poukázat na jednotu křesťanů v naší
republice při připomenutí si jednoho z nejvýznamnějších milníků naší i evropské
historie. Slovanský areál v Mikulčicích i Velehrad jsou obě tradiční místa spojená
s Cyrilometodějskou misií v naší zemi. Bohoslužbu v Mikulčicích povede přímý
nástupce konstantinopolského patriarchy Fotia, který věrozvěsty na Velkou
Moravu vyslal, patriarcha konstantinopolský, Nového Říma a ekumenický
patriarcha Bartoloměj.
V rámci oslav nás zkrátka čeká velké množství projektů – výstavy,
konference, přednášky, semináře, koncerty, bohoslužby, vzdělávací i interaktivní
programy pro děti a mládež, vydání zajímavých publikací, soutěže a řada dalšího.
Jedinečným projektem je také příprava celovečerního filmu „Cyril a Metoděj –
Apoštolové Slovanů“, který zmapuje život a dílo slovanských věrozvěstů.
Premiéra bude na podzim roku 2013.
Cílem oslav je vybudování obecného povědomí o Cyrilu a Metoději, o
přínosech jejich misie v oblasti kultury, náboženství, písma, vzdělanosti apod.
"Oslavy nemohou být chápány jako čistě církevní, protože věrozvěstové stáli také
u počátků naší státnosti. Oslavy nemohou být ani pouze české nebo moravské,

protože cyrilometodějská misie sehrála roli v dějinách většiny slovanských
národů," dodal k projektu prof. Petr Piťha.

******
Hlavním dnem oslav se stane pátek 5. července, kdy bude v 10.30 hodin
slavena mše svatá na nádvoří před bazilikou za účasti biskupů Čech, Moravy a
Slezska; jejím hlavním celebrantem bude papežský legát kardinál Josip Bozanić,
arcibiskup záhřebský. Slavnostní bohoslužbu v přímém přenosu odvysílají Česká
televize a Český rozhlas Praha.
07.07. 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
11.07. Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
14.07. 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
15.07. Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
16.07. Panny Marie Karmelské
21.07. 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
22.07. Památka sv. Marie Magdalény
23.07. Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
25.07. Svátek sv. Jakuba, apoštola
26.07. Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
28.07. 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
29.07. Památka sv. Marty
31.07. Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

Jsi mrtvý, to nám věř!
Max Kašparů

Pochován zaživa
Mrtvý člověk, kterého doprovázel na místní hřbitov smuteční průvod,
zničehonic oživl a začal bušit na víko rakve. Zvedli víko a dotyčný se posadil. „Co
to děláte?“ ptal se lidí shromážděných k obřadu. „Já nejsem mrtvý.“ Všichni
mlčeli, ale bylo vidět, že jeho slovům nikdo nevěřil. Nakonec promluvil jeden
z pozůstalých: „Příteli, lékař i notář tě oba prohlásili za mrtvého. Takže mrtvý jsi,
to nám věř.“ A řádně ho pochovali.
Tento súfický příběh mi připomíná osudy mnoha lidí, kterým jejich okolí
vystavilo „úmrtní listiny“ v nejrůznějších podobách a tím pádem jsme s nimi
jednou provždy „hotovi“. Anglický spisovatel George Bernard Shaw kdysi řekl, že
ze všech lidí, které zná, si nejvíce váží svého krejčího. Kdykoli k němu přijde,
krejčí mu vždycky znovu vezme míry. Ostatní lidé si ho totiž už jednou změřili – a
svůj názor na něj nemění. Většinou jsme lidé pohodlní a nemáme snahu pokaždé
věci znovu zkoumat a staré známé, včetně svých přátel, si znovu „přeměřit“.

Kromě toho máme snahu složité si zjednodušit a nesrozumitelné prohlásit za
nesmysl.
Míváme tendenci lidi házet do jednoho pytle
Pokud mne o dovolené v Římě ošidí nějaký prodavač, jsou všichni Italové
zloději. Pokud mi ve Stockholmu někdo šlápl na kuří oko, jsou všichni Švédové
bandou neurvalců. Takhle se ale onen krejčí ke spisovateli nechoval. Věděl, že
člověk se může měnit. A proto hodnotil každého příchozího znovu a individuálně.
Pokud by ušil šaty podle staré míry, určitě by neseděly a on by tím pádem ztrácel
důvěru svých klientů.
Nerozumím modernímu umění? Pak je to hloupost. Je mi nesrozumitelná
filozofie? Potom je to obor k ničemu. A máme to vyřešené. Nositelé těchto profesí
jsou pro mne darmošlapové, možná dokonce darmožrouti. Na druhé straně
míváme tendenci jevy generalizovat a lidi házet do jednoho pytle.
Vrávoravý krok nemusí znamenat opilce
Cítíme-li někdy, že těm druhým přestáváme rozumět, míváme v tu chvíli
po ruce jednoduché vysvětlení. Oni jsou stále stejní. Nesrozumitelní, divní,
nezměnili se. A pokud, tak každopádně k horšímu. A přece je pravda zcela jiná.
Oni se změnili možná k lepšímu, ale my na ně hledíme původní optikou svých
starých, už notně zkreslujících brýlí.
Pokud uvidíme člověka, který jde po chodníku vrávoravým krokem,
nemusí to být v každém případě opilec, který už brzy ráno přebral, jak nás v tu
chvíli asi napadne, ale třeba nešťastný člověk, který trpí závažným
neurologickým onemocněním, které mu znemožňuje udržet rovnováhu.
www.vira.cz Se svolením zpracováno podle knihy Maxe Kašparů
Po provaze ke Kristu, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.

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 Světový den mládeže v Brazílii povzbudil všechny mladé křesťany
v touze stát se učedníky a misionáři evangelia.

2. Aby se na celém asijském kontinentě otevřely brány hlasatelům evangelia.
3. Aby se náš národ nezpronevěřil víře svých otců.

Modlitba za SDM RIO 2013
22. – 28. července 2013
Otče, tys poslal svého věčného Syna, aby spasil svět, a
vybral jsi muže a ženy, aby skrze Něj, s Ním a v Něm hlásali
radostnou zvěst všem národům. Uděl potřebné milosti, aby z
tváří všech mladých vyzařovala radost z toho, že mohou být
v síle Ducha Svatého šiřiteli evangelia, které církev ve třetím
tisíciletí potřebuje.
Kriste, Vykupiteli lidstva, Tvá socha s otevřenou náručí na
vrcholku Corcovado vítá všechny národy. Ve své velikonoční
oběti jsi nás skrze Ducha Svatého přivedl k synovskému setkání
s Otcem. Mladí lidé, které posiluje eucharistie, kteří tě slyší ve
tvém slově a nacházejí v bratřích a sestrách, potřebují tvé
nekonečné milosrdenství, aby mohli putovat po světě jako
učedníci a zároveň misionáři nové evangelizace.
Duchu Svatý, Lásko Otce a Syna, jasem své pravdy a ohněm
své lásky sešli světlo na všechny mladé, aby povzbuzeni
Světovým dnem mládeže přinášeli do všech koutů světa víru,
naději a lásku, aby se stali vynikajícími budovateli kultury života a
pokoje a pilíři nového světa. Amen.

ROK VÍRY
ROK EUCHARISTIE

EUCHARISTIE JE DAR LÁSKY. MUSÍME JI VE SVÉM ŽIVOTĚ „BUDOVAT“, MUSÍME
JI ŽÍT, VÍCE NEŽ SLAVIT A ADOROVAT.
(SV. J. ZLATOÚSTÝ)

HOMILIE SVATÉHO OTCE PŘI
MŠI SV. V KAPLI DOMU SV.
MARTY.
Kdo se chce modlit Otče
náš, musí být smířen se svými
bratry a sestrami. Bůh, v něhož
věříme, je Otec a je nám velmi
blízko, není anonymním bohem.
Modlitba není magie,
nýbrž spočinutí v Otcově objetí.
Papež František v homilii rozvažoval nad modlitbou „Otče náš“, o níž
čteme v dnešním evangeliu. Ježíš v něm rovněž podává doporučení jak se
modlit: „neplýtvat slovy, nebýt halasní“, vyvarovat se halasu světskosti a
marnivosti, rozváděl Svatý otec Ježíšova slova zaznamenaná v Matoušově
evangeliu (6, 19-23). Modlitba není magie, nejde o to říkat mnoho slov, to je
pohanské. Ježíš nás učí, že za ním nemáme chodit s mnoha slovy, protože „On
ví všechno“. Prvním slovem modlitby, kterou učí, je slovo „Otec“ – a to je zároveň
klíčem k celé modlitbě:
„Ke komu se modlím? K Bohu Všemohoucímu? Vzdálenému? Ježíš to tak necítil. Ke komu
se tedy modlím? Ke kosmickému Bohu? To by dnes docela šlo,... modlit se ke kosmickému
Bohu, že? Tato polyteistická varianta je nesená dnešní light – kulturou.... Máš se však
modlit k Otci! »Otec« – to je silné slovo. Máš se modlit k Tomu, který tě zplodil, který ti
dal život, právě tobě. – Ne všem, to by bylo moc anonymní. - Tobě! Mně! A zároveň je
Tím, kdo tě doprovází na tvé cestě, zná celý tvůj život. Všechno! To, co je dobré, i to, co
není až tak dobré. Ví všechno. Pokud nezačínáme modlitbu tímto slovem - ne snad
vysloveným rty, nýbrž srdcem - nemůžeme se modlit křesťansky.“
Slovo „Otec“ otevírá brány, pokračoval papež. Když si Izák ve chvíli, kdy
měli přinést oběť povšiml, že něco není v pořádku, že chybí obětní zvíře, skládá
důvěru ve svého otce, přenechává svou obavu srdci svého otce. Nebo na jiném
místě: se slovem „otče“ přichází onen syn, který si řekl nejdřív o dědictví, odešel
a pak se chtěl vrátit domů. A jeho otec jej vidí a spěchá mu v ústrety, padne mu
do náručí, aby na něj nechal splynout všechnu svou lásku. Klíčem ke každé
modlitbě je cítit, že jsme Otcem milováni, zdůraznil papež František:
„Máme Otce. Je nám nesmírně blízko, objímá nás... Nechme Otci všechny své obtíže a
strachy. On ví, co potřebujeme. Ale jaký je to Otec? Můj otec? Ne, náš otec! Protože
nejsem jedináček. Nikdo z nás není jedináček. A pokud neumím být bratrem, jen stěží se
budu stávat synem tohoto Otce, protože On je Otcem všech. Mým zajisté, ale také Otcem
ostatních, mých bratří. Jestliže tedy nejsem v míru se svými bratřími, nemohu Mu říkat
»Otče«.“

Tak lze vysvětlit, proč Ježíš poté, co nás naučil Otče náš, zdůrazňuje, že
neodpustíme-li druhým, ani Otec neodpustí naše viny. A odpustit druhým je velmi
obtížné, stále nosíme uvnitř trpkost – pokračoval papež. Říkáme si: „Tys mi
proved tohle, jen počkej...“ a čekáme, jak mu odplatit jeho „přízeň“ stejnou mincí:
„Ne, modlit se s nepřáteli v srdci není možné. Je to těžké, to jistě, je to těžké, nesnadné.
Řeknete: »Otče! – nemohu říct ´Otče´ – nejde mi to přes jazyk. Nemohu říct ´náš´, protože
ten mi provedl to, tamten ono – to nejde! Tihle přece patří do pekla. Nemám s nimi nic
společného!« Je to opravdu nesnadné. Ježíš nám ale přislíbil Ducha svatého – a On nás
učí, uvnitř, v srdci, jak vyslovovat ´Otče´, jak vyslovovat ´náš´. Prosme dnes Ducha
svatého, aby nás učil říkat ´Otče´ a abychom mohli vyslovovat ´náš´, abychom uzavřeli
mír se všemi svými nepřáteli.“

Oznámení
* Den modliteb za národ – sobota 27.07. 2013
* Vážení, pokud někomu přestal docházet elektronický zpravodaj (omlouvám se za techniku), nebo
má o jeho zasílání zájem – prosím napište mi na crossmen@volny.cz

* AKCE FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM NA ČERVENEC 2013
Podrobnější informace jsou oznamovány vždy v nedělních oznámeních
a zveřejňovány na internetových stránkách farnosti
· Farní letní akce pro děti a mládež
— cyklovýprava pro starší děti a mládež „Lužické hory a Českosaské
Švýcarsko“ od 8. do 13. 7.
— velkovýprava pro starší děti a mládež „Od Vihorlatu přes Duklu do Biesczad a
z Biesczad až na Kalvárii Zebrzydowskou“ od 22. 7. do 3. 8.
— dětský tábor „Cizrkajov“ od 24. do 31. 8.
· Pořad bohoslužeb v červenci a v srpnu
— v některých týdnech letních prázdnin odpadají částečně mše svaté ve
všedních dnech
— viz samostatný rozpis na jednotlivé dny (na internetových stránkách, na
nástěnkách a k rozebrání vždy vzadu v kostele)
· Svatoprokopská pouť do Svémyslic ve středu 4. července
— od 18.00 hod. poutní mše svatá v kostele sv. Prokopa ve Svémyslicích
· Svatojakubská pouť do Záp v neděli 21. července
— od 11.30 hod. poutní mše svatá v kostele sv. Jakuba Staršího v Zápech
*****

