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. ThLic. Jan Houkal,Th.D. 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.
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

VÍRA
NENÍ NAMÁHAVÉ BUDOVÁNÍ
IMAGE PŘED BOHEM
Foto: Michal Němeček

Ježíš řekl: „Ženo, jak veliká je tvá víra! Staň se, jak si přeješ.“ (srov. Mt 15,21-28)
Kdo z nás by si nepřál od Ježíše slyšet obdobná slova?
„Líbí se mi tvůj přístup! Jen tak dál. Dobrá víra! Jasně, splním ti, o co prosíš.“
Jak to ale vlastně bylo?
Na jaký postoj to Ježíš odpověděl vyslyšením prosby?
Zdá se, že to nebyla jen ženina víra v to,
že On dokáže splnit, oč ho ona žádá.
Její víra byla, zdá se, jiná,
bytostná, vyvěrající z poznání,
že On přináší milosrdenství a záchranu pro každého,
milosrdenství a záchranu i pro ni.
Víra není o namáhavém budování image před Bohem,
nebo o složitém a dlouholetém promýšlení katechismu,
stejně tak víra nemůže být jen dojemným doplňkem nedělního rána.
On nechce výkony, on nechce sebejisté: „rozumím, už jsem to slyšel stokrát“,
nechce být ani degradován na automat na splněné prosby.
Nabízí nám vztah s ním.
To je to co jediné může naplnit naše srdce...
Nekonečný Bůh nám nabízí nekonečnou pozornost,
nekonečný Bůh nám nabízí nekončící vztah lásky,
nekonečný Bůh nám nabízí nekonečně pestrý život...
Důvěřuji Ti, smiluj se nade mnou, Ježíši.

Liturgický kalendář
03.09. Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
07.09. 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2014

Brandýs nad Labem 1000 - 1700
Zámek Brandýs nad Labem /snížené vstupné/ ; Kostel Obrácení sv. Pavla; Kostel sv.
Petra, Na Vyšším hrádku; Kostel sv. Vavřince; Židovský hřbitov, Kostelecká ul.; Synagoga,
ul. Na Potoce
Stará Boleslav 1000 - 1700
Kostel sv. Václava; Kostel Nanebevzetí Panny Marie; Staroboleslavská brána

08.09. Svátek Narození Panny Marie
12.09. Jména Panny Marie
13.09. Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

„MALÁ, BRANDÝSKÁ, EKUMENICKÁ POUŤ"
SOBOTA 13. ZÁŘÍ 2014
OD
ŘÍMSKOKATOLICKÉHO KOSTELA
OBRÁCENÍ SV. PAVLA
K
EVANGELICKÉMU KOSTELU SV. PETRA
Zahájení setkání v kostele Obrácení svatého Pavla 18:00
Pěší přejití ke kostelu sv. Petra 18:20-18:30
Druhá část setkání s minipiknikem: 18:30
Příchozí hosté, veřejnost zvána!
Upřímně zvou:
Farář Jan Houkal a farář Michal Procházka - Římskokatolická církev
Farář Jan Kašper - Českobratrská církev evangelická
Farářka Ivana Peterková - CČSH
14.09. SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
15.09. Památka Panny Marie Bolestné
16.09. Památka sv. Ludmily, mučednice

SOBOTA 20.09. 2014
LYSÁ NAD LABEM
Vikariátní setkání mládeže od 1400 ve farním areálu.
21.09. 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Milé děti,
prázdniny nám již skončili,
tak vás znova zveme na naše pravidelné měsíční setkání.
První setkání bude v neděli 21. 09. po mši svaté u Panny Marie
na farní zahrádce (za Ambity kostela).
Doneste si sebou dobrou náladu
Těší se na vás sestry vincentky.
23.09. Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
26.09. Slavnost sv. Kosmy a Damiána, mučedníků a patronů Staroboleslavské
kapituly (pátek) – POUTNÍ MŠE SV. V 18:00 HOD. v basilice sv. Václava
27.09. Památka sv. Vincence z Paula, kněze

27.09. BASILIKA SV. VÁCLAVA
18.00 MŠE SV. Z VIGILIE V KRYPTĚ
MODLITBA ZA NÁROD
Modlíme se ji v čase převozu Relikvie sv. Václava do Staré Boleslavi
Bože, Otče nás všech, děkujeme Ti
za Čechy, Moravu a Slezsko – naši krásnou a úrodnou vlast.
Děkujeme Ti, žes nám ji po staletí pomáhal chránit
proti nepřátelům vnějším i škůdcům vnitřním.
Prosíme Tě, dej i nám dnes potřebné vůdčí osobnosti všude, kde chybí.
Dej všem dětem otce, matku a spořádaný domov a veď nás, abychom žili ve
vzájemném porozumění a každý na svém místě po vzoru sv. knížete Václava
zodpovědně konali svůj úkol. Staň se tak skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
19.50
20.00

UVÍTÁNÍ RELIKVIE SV. VÁCLAVA
SLAVNOSTNÍ SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT
Musica Bohemica, umělecký vedoucí Jaroslav Krček
Adam Václav Michna z Otradovic - Česká mariánská muzika
NEŠPORY - latinské
Schola katedrální farnosti sv. Ulricha v Řezně (Choralschola der
Dompfarrei St. Ulrich, Regensburg), vedoucí scholy Kateřina Iberl

28.09. SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA,
HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA
BASILIKA SV. VÁCLAVA
6.30 ANDĚL PÁNĚ, MODLITBA SE ČTENÍM
7.00 LATINSKÁ MŠE SV. V KRYPTĚ
8.30 MŠE SV. V KRYPTĚ
13.00 a 15.00 Prohlídka basiliky s výkladem
16.50 ROZLOUČENÍ S RELIKVIÍ SV. VÁCLAVA
17.00 MŠE SV.
MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
10.00 SLAVNOSTNÍ KONCELEBROVANÁ POUTNÍ BOHOSLUŽBA
Hlavní celebrant: Jan Graubner, arcibiskup olomoucký,
kazatel: Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský,
korunovace Palladia: Giuseppe Leanza, apoštolský nuncius v ČR
12.00 Hudební a divadelní programy na koncertních pódiích
20.00 Ohňový průvod sv. Václava a ohňostroj

BASILIKA PANNY MARIE
13:30 Modlitba za národ u Palladia země české
!16.00 KONCERT POUTNÍKŮM k Roku české hudby Antonín Dvořák:
Oratorium svatá Ludmila
DALŠÍ INFORMACE VČETNĚ UZAVÍREK A DOPRAVY NALEZNETE NA NAŠICH
FARNÍCH STRÁNKÁCH WWW.STARABOLESLAV.COM

29.09 Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
30.09. Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

Pes a řezník
Jeden řezník se věnoval své práci, když s překvapením
zjistil, že do obchodu vstoupil pes. Snažil se ho zahnat, ale pes se
okamžitě vrátil. Opět ho chtěl vystrnadit, ale všiml si, že pes v hubě
přinesl vzkaz. Vzal si ho a četl: „Mohl byste mi poslat dvanáct
párků a tři klobásy, prosím?“ Řezník si všiml, že ke vzkazu byla také připevněna
bankovka. Vzal si tedy peníze, vložil do tašky dvanáct párků a tři klobásy a spolu s
drobnými ji zavěsil psovi do tlamy.
Řezník byl ohromen, a protože už byla zavírací doba, rozhodl se sledovat psa,
který se vydal po ulici s taškou zavěšenou v tlamě. Když pes přišel na křižovatku, položil
tašku na chodník, postavil se na zadní a jednou z předních tlap stiskl tlačítko pro chodce.
Sebral tašku a trpělivě čekal, až na semaforu naskočí zelená. Potom přešel ulici a běžel
na autobusovou zastávku, zatímco ho udivený řezník zpovzdálí sledoval. Na zastávce si
pes nejprve prohlédl jízdní řád, pak si sedl na chodník a čekal. Přijel autobus, ale nebyla to
linka, na kterou pes čekal, a tak zůstal na chodníku sedět dál. Pak přijel další autobus. Pes
se na něj podíval, a když viděl, že je to správná linka, nastoupil zadními dveřmi, aby ho
řidič neviděl.
Řezník šel za psem s ústy dokořán. Vtom se pes postavil na zadní a zazvonil,
přitom tašku stále držel v tlamě. Jakmile autobus zastavil, pes vystoupil a řezník také.
Oba kráčeli ulicí až k jednomu domu; před ním se pes zastavil, položil tašku na chodník,
udělal několik kroků vzad a rozběhl se proti dveřím. Své počínání několikrát zopakoval, ale
nikdo neotevřel. Oběhl tedy dům, přeskočil plot, doběhl k oknu a hlavou několikrát
zabouchal na okno. Potom se vrátil ke dveřím, ty se otevřely, objevil se v nich muž a začal
psa bít.
Řezník k muži přiběhl a křičel: „Co to děláte? Váš pes je geniální!“
Muž popuzeně odpověděl: „Geniální? Už je to tento týden podruhé, co ten hlupák
zapomněl klíče.“
Náměty pro zamyšlení:
1. Také si někdy u lidí kolem sebe všímám více jejich (drobných) nedostatků než všech
projevů laskavosti?
2. Jaké pocity ve mně vyvolává to, když snáším nedostatky a selhání ostatních?
3. Snad bych si mohl více uvědomovat potenciál, který mají lidé, zvířata a věci v mém
okolí. Může toho být více, než se na první pohled zdá.
Se svolením zpracováno podle knihy:
Bermejo José Carlos, Vlídné příběhy,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství

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 mentálně postižené osoby byly obklopeny láskou a pomocí,
kterou potřebují k důstojnému životu.
Evangelizační: Aby křesťané inspirováni Božím slovem sloužili
chudým a trpícím.
Národní: Za moudrost a Ducha Svatého pro všechny děti a studenty,
jejich rodiče a učitele.

Oznámení
* Vikariátní konference je v Nymburku – úterý 16.09. 2014 – mše v 9
* V sobotu 20. a 27.09. 2014 není mše sv. v Kozlech od 1630 hod.

00

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 ZÁŘÍ 2014
Podrobnější informace jsou oznamovány vždy v nedělních oznámeních
a zveřejňovány na internetových stránkách farnosti

· Farní výuka náboženství pro děti a Rozhovory o víře pro mládež
¾ výuka náboženství pro děti bude probíhat opět každou středu (počínaje
středou 3. září) vždy od 15.00 do 18.00 hod. ve skupinách dle jednotlivých
věkových kategorií na faře v Brandýse n/L. (viz samostatný rozpis)
¾ Rozhovory o víře pro mládež budou taktéž každou středu (počínaje středou
3. září) vždy od 18.30 do 20.00 hod. na faře v Brandýse n/L.
· Teologický klub pro všechny
¾ se bude konat opět každé úterý (počínaje úterkem 2. září) vždy od 19.15 do
20.30 hod. na faře v Brandýse n/L.
¾ Teologický klub je určen všem, kteří mají zájem prohloubit své znalosti o
Bohu a jeho tajemstvích
· Italština pro pokročilé
¾ kurz italštiny bude pokračovat každé pondělí (počínaje pondělkem 8. září)
vždy od 19.00 do 20.30 hod. na faře
· Zahájení školního roku ve farním kostele v pondělí 1. září
— slavnostní mše svatá s prosbou o požehnání do nového školního roku bude
od 18.00 hod. ve farním kostele v Brandýse n/L.
— zváni jsou všichni farníci, především pak děti, mládež, jejich rodiče a učitelé
—

· Vikariátní setkání mládeže v sobotu 20. září v Lysé n/L.
¾ v sobotu 20. září je naše mládež zvána k účasti na prvním setkání mládeže
našeho vikariátu v Lysé n/L. od 14 hod.
· Národní svatováclavská pouť v neděli 28. září ve Staré Boleslavi
¾ z důvodů konání Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi v neděli
28. září bude v naší farnosti následující pořádek bohoslužeb (zejm. pro ty,
kteří se nemohou zúčastnit Národní svatováclavské pouti):
¾ 14.30 hod. Svémyslice
¾ 16.15 hod. Mratín
¾ 18.00 hod. Brandýs n/L. (u oltáře sv. Václava)
¾ odpadnou tedy pravidelné mše svaté v Brandýse n/L. (tam bude večerní) a
v Lázních Toušeni (tam nebude tuto neděli žádná)

PRAVÁ LÁSKA SE NEOBEJDE BEZ ZKLAMÁNÍ,
NESHOD A SEBEZAPŘENÍ
Čím jsou si partneři bližší, tím více nedorozumění jim
hrozí
Čím jsou si partneři bližší, tím hůř se jim někdy komunikuje
a tím víc nedorozumění jim hrozí. Pochopit toho druhého je někdy velmi namáhavé.
Přátelit se s člověkem, jehož vídáme jen občas, není nic těžkého. Avšak čím jsou si dva
lidé blíže, tím více vzájemných konfliktů musejí řešit. Okolo velkých životních rozhodnutí
propukají hádky jen zřídkakdy, hlavním zdrojem konfliktů jsou především odlišné zvyklosti
každého z nás. Má se zubní pasta zavírat, nebo ne? Jak se správně uklízejí poličky ve
skříni? Já stlát umím, ale ty ne … To nádobí v myčce se musí přerovnat! To se zas
budeme celý večer dívat na televizi? Ve výčtu by bylo možné ještě dlouho pokračovat.
Láska nám neodstraní z cesty všechny překážky
Před milovaným člověkem si žádné masky nenasazujeme a všechny obtíže a
nedorozumění, které s sebou vztah přináší, nás bolí tím víc, čím jsme si bližší. Láska nám
všechny překážky z cesty neodstraní. I když se hluboce milujeme, neznamená to, že
v našem vztahu nenastanou žádné těžkosti. Prožijeme chvíle velkého štěstí, ale i chvíle,
kdy šťastní rozhodně nebudeme. Pocit velké vzájemné blízkosti vystřídá čas od času
nepochopení.
Benedikt XVI. ve své encyklice o lásce správně říká, že dobré víno vznikne jedině
tehdy, když jsou hrozny vystaveny slunci i dešti. Déšť je pro révu stejně důležitý jako
sluneční světlo a teplo. Pro lásku platí totéž. Možná sníme „o ráji, v němž není žádná
poušť a žádné spory, o ráji, v němž se nemusíme ničeho zříkat, nic překonávat, o nic
usilovat. Chceme mít ráj tady a teď." Zároveň ale dobře víme, že vzdor našim snům
manželský život není žádná procházka růžovým sadem. Milovat znamená stále na sobě
pracovat.

Odpoutat pozornost od sebe a soustředit ji na svého partnera, to nám rozhodně
není dáno „od přírody“. Ohleduplnosti a pochopení se v lásce musíme teprve učit.
Přetvářet životní těžkosti láskou a přijmout toho druhého se vším, co k němu patří, aniž ho
budeme předělávat podle svých představ, nic z toho nám není vlastní.
Pravá láska se neobejde bez zklamání, neshod a sebezapření
Do lásky se promítá celá naše osobnost: naše minulost, naše rodinná historie,
naše traumata. Láska všechny překážky nepřekoná a všechny rány nevyléčí. O odříkání
se dnes v souvislosti s láskou téměř nikdy nemluví. Přesto je třeba stále znovu opakovat,
že bez zklamání, neshod a sebezapření se pravá láska neobejde. Tvrdit opak by
znamenalo popírat realitu. Básník Amado Nervo napsal:
Neříkej si: budu trpět.
Neříkej si: zklamu se.
Prostě jen radostně putuj
a hledej lásku.
Miluj, jak dovedeš,
všechno, co milovat dokážeš.
Stále miluj.
Víra v Boha obtíže z našich životů neodstraňuje, ale dává nám sílu
Věřící lidé si někdy myslí, že budou uchráněni všech těžkostí, které
se v manželství prožívají. Nezapomínejme však na slavnou větu svatého Pavla: „Láska se
projeví ve slabosti.“ Víra v Boha a v Boží působení v našem životě je samozřejmě velmi
důležitá, avšak Boží láska lidskou přirozenost neruší a obtíže z našich životů
neodstraňuje. Bůh není žádné povinné ručení, které podepisujeme, abychom se chránili
před nepříznivými dopady životních karambolů. Bůh je zde a provází nás po cestě lásky,
tak jako provázel učedníky do Emauz. Bůh je uprostřed našich těžkostí i uprostřed
nedorozumění a zklamání, která prožíváme. Učí nás prožívat je s láskou. Právě o to
bychom ho měli často prosit.
Se svolením zpracováno z knihy
Élisabeth Contentová a kol., Zádrhele lásky,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.

Vážení a milí, postupně se nám
blíží PodzimJ. Od září bude v
Praze přítomen mezinárodní tým
sestávající z bratří z Taizé, sester
sv. Ondřeje a mladých dobrovolníků, který bude pomáhat formovat místní
přípravné týmy v jednotlivých místních církevních společenstvích. Pokud se
chcete více zapojit do setkání, bylo by dobré mít již postupně více ujasněno, jak a
čím chcete pomoci. Zvláště se to bude dotýkat ubytování ve Vašich rodinách –
pokud jste uvážili takto podpořit toto setkání, informujte, o tom prosíme své kněze
(osobně, e-mail, SMS) – a současně poskytněte informaci o předpokládaném
počtu, chlapec či dívka, dorozumívací jazyk. Děkujeme vám. Michal a Jan

