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
během zimního času není.
R.D. Mgr. Michal Procházka, farář
Nám. Sv. Václava 1/14, 250 02 Stará Boleslav; fara@staraboleslav.com;
226 806 456; 602 293 893; www.staraboleslav.com

Cílem našeho života je ...
smrt
Pustit se bezpodmínečně do Božího
náručí
Co znamenalo pro Ježíše zemřít? Bylo to
odevzdání - pustit se bezpodmínečně do Božího náručí. My se také po celý život
snažíme odevzdávat Bohu, ale dokud žijeme, nikdy se nám to nepodaří úplně;
vždycky si něco podržíme pro sebe. Naše šance je v umírání – tam máme šanci
se pustit úplně a beze zbytku, nezbude nám vůbec nic.
Když člověk umře, co mu zbude? Můžeš si myslet, že je konec, že ti nic nezbude,
že už prostě nejsi. Můžeš to přijmout v zoufalství a beznaději, nihilisticky, a říct si,
že nic vlastně nemá smysl, že všechno končí. Nebo se můžeš dobrovolně
odevzdat, pustit se do Boží náruče a jednou v životě absolutně důvěřovat, cvičit
na laně bez záchrany, bez té sítě dole. Naučit se náležet úplně Bohu, odevzdat
se beze zbytku. Tam, kde nás víra vede k vrcholku, se ukazuje, že život a smrt je
jedno a totéž.
Nesmíme se dívat na smrt jako na provozní nehodu.
Něco, co by mělo běžet a najednou selhalo...
Je smrt křižovatkou života? Řekl bych ne, je právě jeho vyvrcholením. Nesmíme
se dívat na smrt jako na provozní nehodu. Něco, co by mělo běžet a najednou
selhalo, už se to netočí. Je to naopak něco, k čemu rosteme, k čemu máme
dozrávat. Kráčet a růst ke smrti znamená dozrát tak, abychom byli opravdu
schopni svěřit s Bohu bez té sítě, umřít do Jeho náručí. Takže cílem našeho
života je smrt, která je život věčný.
Se svolením zpracováno podle knihy:
Tokijské květy - Ludvík Armbruster, v rozhovoru s Alešem Palánem,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.
převzato z webu wira.cz

Liturgický kalendář
Křesťanské Krédo – vyznání víry v Boha – vrcholí vyznáním víry ve vzkříšení mrtvých a ve
věčný život. Křesťané věří, že tak jako Kristus vstal z mrtvých a žije bez časoprostorového omezení
navěky, tak také spravedliví po své smrti budou žít navěky. Víra ve vzkříšení z mrtvých je podstatným
prvkem křesťanské víry už od jejích počátků.
Nejdůstojnější otče,
Dominik kard. Duka, OP, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, v synovské úctě a

náležité poslušnosti pokorně se obrací na tvou Svatost rovněž ve jménu svých spolubratří českých a
moravských biskupů, kteří se shromáždili na podzimním zasedání v r. 2011, jakož i jménem všeho kléru a
všech věřících, kteří jsou svěřeni do jejich péče. V pokoře tedy prosí, aby se v hranicích jejich národní
působnosti zbožná návštěva hřbitovů, spojená s plnomocnými odpustky pro duše v očistci, pro větší dobro
věřících, mohla uskutečnit každý rok již od 25. října, přičemž zůstává v platnosti vše, co je uvedeno v
Předpisech o povolování odpustků č. 29, § 1, 1.
Dne 8. října 2012
Apoštolská penitenciárie, z moci, která jí byla Nejvyšším veleknězem zvláště udělena, ochotně laskavě
vyhověla předložené prosbě, pro větší dobro věřících, kteří ze závažného důvodu nebudou moci
navštívit hřbitov ve dnech uvedených ve výše zmíných Předpisech o povolování odpustků.
Toto bude platit po dobu sedmi let. Tomuto rozhodnutí ať se nikdo nestaví na odpor.
Z pověření jeho eminence
CHRISTOPHORUS N YKIEL Regent
Ioannes Maria Gervais

.

Ad. a Stud

01.11. Slavnost VŠECH SVATÝCH – doporučený svátek – mše v 18:00 hod.
chrám Nanebevzetí Panny Marie
Slavnost
Všech svatých vychází z historické
události zasvěcení
římského
Pantheonu
(původně
pohanského
chrámu všech olympských bohů)
Panně
Marii
a
všem svatým mučedníkům 13.
května 609. Avšak
na křesťanském Východě se slavil
společný
svátek
všech mučedníků již od 4. století. Od
8. století se v Irsku
a v Anglii, u Keltů a Franků začal
slavit svátek Všech
svatých (nejen mučedníků) 1.
listopadu.
Toto
datum se ustálilo snad proto, že u
Keltů začínal v
tento den nový rok. Slavení svátku
Všech svatých se
brzy rozšířilo a v Římě se slaví
pravidelně od 9.
století. Jde o společnou slavnost lidí,
kteří již vstoupili do „nebe“, to znamená do stavu svrchovaného a konečného
štěstí ve společenství s Bohem a se všemi, kteří jsou spojeni s Kristem, který
svou smrtí a zmrtvýchvstáním nebe „otevřel“. Toto tajemství společenství se
samotným Bohem překonává jakékoliv chápání a jakoukoliv představivost. Bible
o tom mluví obrazně: život, světlo, pokoj, svatební hostina, víno, království, otcův
dům, nebeský Jeruzalém, ráj: „Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, a nač člověk
nikdy ani nepomyslil, to všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují.“ (1Kor 2,9)
02.11. VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
ŘKF STARÁ BOLESLAV:
* mše ráno a dopoledne v Charitním domově: v 6:20 hod. a 10:30 hod.
* Pobožnost za zemřelé na hřbitovech: Dřísy 1300; Skorkov 1430; Stará
Boleslav 1600 hod.
* mše v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v 1800 hod.

Památka všech zemřelých, lidově označovaná „Dušičky“, je vzpomínkou
na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do této skutečnosti a
jsou ve fázi „očišťování“. Církev – s odvoláním na některé biblické texty – nazývá
toto konečné očišťování „očistcem“. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší
křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše. Po stanovení
slavnosti Všech svatých na 1. listopad se začíná Vzpomínka na všechny zemřelé
slavit v následující den. Její veřejné slavení se objevuje po roce 998 ve
francouzském benediktinském klášteře v Cluny. Od 11. do 13. století se památka
rozšířila do dalších zemí a od 14. století zdomácněla v Římě.
V tyto dny lidé častěji než jindy navštěvují
hřbitovy a hroby svých zemřelých, zdobí je květy,
věnci a svícemi, které jsou symbolem života, a
modlí se za mrtvé. V minulosti se v některých vsích
na českém a moravském venkově peklo zvláštní
pečivo zvané „dušičky“, jímž se obdarovávali
pocestní, žebráci u kostela a chudí lidé.

Odpustky pro zesnulé
Plnomocné odpustky pro duše zemřelých, které potřebují očištění,
můžeme získat prvních osm listopadových dnů. Podmínkou jsou známé úkony:
• přijetí svátosti smíření
•Eucharistie
•modlitba na úmysl Svatého otce (Otče náš a Zdrávas či jiná modlitba)
*Dále je třeba se na hřbitově pomodlit za zemřelé (stačí v nitru).
Od poledne 1. 11. do půlnoci 2. 11. je možné tyto odpustky pro duše
v očistci získat návštěvou kostela spojenou s Modlitbou Páně a Vyznáním
víry.
Předpokladem je, že pokřtěný (neexkomunikovaný) katolík, který je ve
stavu milosti aspoň po předepsaných úkonech, má úmysl odpustek získat a
nemá sebemenší zalíbení v hříchu.
Zmiňovanou svátostnou zpověď stačí přijmout v několikadenním rozmezí.
Na jejím základě lze získat více odpustků, avšak pro každý odpustek zvlášť je
nutné přijmout Svátost oltářní a pomodlit se předepsanou modlitbu. Za jeden
každý den se získá vždy jen jeden plnomocný odpustek. Při obtížích mohou
předepsané skutky zaměnit zpovědníci za jiné anebo se bude jednat o odpustek
částečný.
Navíc lze pro zesnulé získat částečné odpustky kterýkoliv jiný den za
podmínek, které platí pro listopadový oktáv (zpověď, eucharistie, modlitba za
papeže a zemřelé), a také zbožnou invokací Odpočinutí věčné dej zemřelým, ó
Pane, a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočinou v pokoji. Amen. Dále i recitací
ranních chval či nešpor officia za zesnulé. (Denní modlitba církve, str. 1785nn
nebo 1628nn).

04.11. 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – SBÍRKA: Na charitní činnost v arcidiecézi
09.11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Modlitební liga císaře Karla I. za mír mezi národy; Matice staroboleslavská;
Spolky vojenské historie ; za podpory Města Brandýsa nad Labem -Staré Boleslavi
dovolují si pozvat u příležitosti svátku (21.10.) blahoslaveného krále Karla I. Rakouského
100.výročí narození JCKV Dr. Otty Habsburského, čestného občana města Brandýsa nad
Labem - Staré Boleslavi a Dne památky veteránů válek ke Mši svaté v chrámu
Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi a na koncert
z díla W. A. Mozarta v kapli brandýského zámku.
*18.00 hodin Chrám Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi: Mši sv. celebrují R.D.
Mgr. Michal Procházka vikář a síd. kanovník Kapituly sv. Kosmy a Damiána a Prof. P.
Cyrille Debris PhD, postulátor procesu blahořečení císařovny Zity farář v Dieppe v diecézi
Le Mans, Francie hudbou provází chrámový sbor Václav
*20.00 hodin Kaple zámku Brandýs nad Labem - Koncert z díla Wolfganga Amadea
Mozarta
Program:
Předehra k opeře La clemenza di Tito, KV 621 „Parto, ma tu ben mio" - árie Sexta z opery
La clemenza di Tito, KV 621 Andante C-dur pro flétnu a orchestr, KV 314 „Deh, per questo
istante solo" - árie Sexta z opery La clemenza di Tito, KV 621 Koncert A dur pro klarient a
orchestr, KV 622
Dominika Kopecká - mezzosoprán Daniel Havel - flétna Jan Pařík - klarinet Komorní
orchestr Far Musica řídí Zdeněk Klauda
Dne 11.10. 2012 z rukou rakouského velvyslance Dr. Ferdinanda
Trauttmansdorffa převzal státní vyznamenání za zásluhy o
Rakouskou republiku - Zlatý rytířský kříž 1. třídy záslužného Řádu
Rakouské republiky PhDr. Milan Novák. Srdečně blahopřejeme.
Ve své děkovací řeči mimo jiné řekl:
„Vlastenectví už ve své podstatě předpokládá, že tento vztah sdílíme
s vlastenci všech ostatních národů, zejména samozřejmě těch
nejbližších, které jsou spolu s námi odedávna v tomto prostoru doma,
tedy že máme intenzivní láskyplný vztah i k naší širší vlasti, kterou je
Střední Evropa a kterou po celá staletí byla středoevropská
monarchie. Pocházíme ze stejných kořenů, jsme lidé křesťanské víry a naše kultura je
křesťanská, a z tohoto svazku se můžeme vyvázat jen za cenu bloudění, útlaku a
postupné ztráty identity. Z historických zkušeností jasně vidíme, že můžeme svobodně žít
a přežít jen v tomto společenství.“

10.11. Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
11.11. 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
12.11. Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
13.11. Památka sv. Anežky České
17.11. Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
18.11. 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
21.11. Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
22.11. Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
23.11. Slavnost sv. Klementa I., papeže a mučedníka – poutní mše sv. v

18:00 hod. v areálu basiliky sv. Václava
24.11. Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků
25.11. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
30.11. Sv. Ondřeje, apoštola

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:
1. Aby biskupové, kněží a všichni služebníci evangelia odvážně svědčili o
věrnosti ukřižovanému a vzkříšenému Pánu.
2. Aby církev putující na zemi zářila jako světlo národům.
3. Za apoštolskou horlivost při hlásání evangelia v současné společnosti.

ROK BIŘMOVÁNÍ
Být plný…
"Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý
dům... Všichni byli naplněni Duchem svatým." (Sk 2,2-4)
Jsem plný vzteku. Naplnil mě pokoj. Podobná slova jsme už zřejmě někdy
vyslovili. Co tím myslíme? Chceme vyjádřit, že zmíněná "věc" pronikla do našich
myšlenek, uvažování, emocí, tužeb, rozhodnutí a ovlivňuje je, či přímo ovládá.
Projevuje se dokonce navenek skrze naše slova, do kterých se promítá, ale i
skrze naše tělesné reakce, neverbální projevy.
Čeho jsem plný právě teď? Co mě naplňuje
často, převážně? Je to vztek, hněv, smutek,
pesimismus, závist, soucit, pokoj, radost,
naděje...?
Z popisu letnic, jak nám ho předkládá sv.
Lukáš ve Skutcích apoštolů, se zdá, že
typickou vlastností Ducha svatého je, že
naplňuje. Nedá se spoutat, omezit, touží vyplnit celý prostor – především "vnitřní
prostor", nitro člověka.

Chci být plný Ducha svatého a toho, co přináší? Chci, aby On ovládl moji mysl,
srdce, vůli, aby z mých gest a úst vycházelo to, co mi tam vloží? Nesnažím se mu
vymezit jen nějakou dílčí či okrajovou oblast svého nitra nebo života?
Duchu svatý, naplň mě!

****************
STAROBOLESLAVSKÝ POUTNÍK

-

VÁS ZVE NA VÝLET V SOBOTU 03.11. 2012
DO LIBĚCHOVA
bližší informace zájemcům podá pí Markéta Bahníková

Oznámení
* J Výuka náboženství v jídelně Charitního domova ve Staré Boleslavi,
v měsíci listopadu nebude. Hlavní výuka probíhá ve farnosti Brandýs nad Labem
– viz. minulý Zpravodaj.
* Vikariátní konference v úterý 20.11. 2012 v Čelákovicích – mše v 9:00 hod.
* Před nedávnem byli beatifikováni dva noví blahoslavení: Jan Pavel II. a Karel I.
Rakouský. Kongregace pro bohoslužbu potvrdila pro slavení jejich nezávazné
památky nové texty. České texty pro misál a pro modlitbu hodin (breviáře) a byly
vydány jako listy k vložení – k dispozici u o. Michala

* AKCE FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM NA LISTOPAD 2012
Podrobnější informace jsou oznamovány vždy v nedělních oznámeních
a zveřejňovány na internetových stránkách farnosti
· Příprava na svátost biřmování
¾ svátost biřmování bude v naší farnosti udílena, dá-li Bůh, v sobotu 18.
května 2013 od 18 hodin (Vigilie Seslání Ducha svatého)
¾ příprava pro mládež: v rámci pravidelných Rozhovorů o víře pro mládež
(případně náboženství „C“) a pak vlastní duchovní příprava od Velikonoc
¾ příprava dospělých: na základě individuální domluvy
¾ k přípravě je potřeba přihlásit se co nejdříve
· Duchovní obnova pro starší děti a mládež od 16. do 17. listopadu
¾ sraz: v pátek 16. 11. v 17.30 hod. před železniční stanicí Stará Boleslav
¾ návrat: v sobotu 17. 11. v 20.28 hod. tamtéž
¾ je třeba si vyzvednout přihlášky a bližší informace
· Přednáškové setkání v pátek 23. listopadu

¾ srdečně zveme na přednáškové setkání (doprovázené promítáním) s naším
farníkem, historikem PhDr. Markem Šmídem, PhD. na téma „Církev
v Československu v době První republiky“, a to v pátek 23. listopadu od
19.00 hod. na faře v Brandýse n/L.
· Setkání pastorační rady farnosti ve čtvrtek 15. listopadu
¾ prosím všechny členy pastorační rady farnosti, pokud mohou, aby přišli na
setkání od 19 hod. na faru v Brandýse n/L.
· Adventní duchovní obnova pro celou farnost v sobotu 1. prosince
¾ adventní duchovní obnova pro farníky se uskuteční v sobotu před první
nedělí adventní (1. prosince) od 13.30 hodin na faře v Brandýse n/L.
¾ začátky jednotlivých rozjímání budou ve 13.30, 15.00 a v 16.30 hod.
¾ obnova bude zakončena mší svatou od 18 hod. ve farním kostele v Brandýse
n/L., při které budou žehnány adventní věnce

Obraz
Ježíše – Krále
Mons. Aleš Opatrný
Není moc dobré přidržet se slova "král",
ale je spíš třeba vidět, kdo Kristus je. Patří do
lidských dějin, ale přesto není jen "jedním z
mnoha" v nich. Dobře zde poslouží odstavec 45 z
koncilové konstituce "Radost a naděje":
"Boží slovo totiž, skrze něž všechno bylo
stvořeno, samo se stalo tělem, aby tak - jako
dokonalý člověk - všechny spasilo a celé
veškerenstvo znovu spojilo jako pod jednu hlavu. Pán je cíl lidských dějin, bod, v
němž se sbíhají tužby dějin a civilizace, střed lidského pokolení, radost všech
srdcí a naplnění všech jejich tužeb. Jeho vzkřísil Otec z mrtvých, vyvýšil a umístil
po své pravici, jeho ustanovil soudcem živých i mrtvých. Jeho Duchem oživeni a
shromážděni putujeme směrem k dovršení lidských dějin, jež je v plné shodě s
plánem jeho lásky: všechno na nebi i na zemi opět spojit v Kristu (Ef 1,10)."
Tento koncilový text nepodává tedy obraz Ježíše - Krále monarchicky,
ale biblicky, z pohledu dějin spásy. Ježíš je tedy králem, protože:
- přišel všechny zachránit;
- za všechny zemřel;
- pro všechny otevřel budoucnost;
- to, co je hříchem rozbito a rozděleno, přišel spojit s Bohem;
- je sám svědkem pravdy.
Proto vůči němu nelze stát neutrálně, ale je třeba volit - pro nebo proti.
Do jeho království, nebo mimo ně. Nelze být trvale v obojím.

