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 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
neděle 10:15 hod.
Kostelec n. Labem – sv. Víta (nám.)
sobota 15:00 hod.- s nedělní platností
Dřísy - Stětí sv. Jana Křtitele
přes zimní období se mše nekonají
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

Bůh ti posílá anděly. Ale i ty jím můžeš být.
Phil Bosmans
Potkal jsem již spoustu andělů. Často na ulici,
v lidském hemžení. Najednou tu byli, podali
mi ruku, rozřešili problém a zase zmizeli, aniž
by čekali na poděkování. Ano, na světě jsou
ještě andělé. Ale přesto by jich mělo být ještě
víc, když se tolik lidí potýká s problémy všeho
druhu. Ale oni nepřicházejí ani za peníze ani
na objednávku.
Andělé jsou lidé, kteří vyzařují světlo. Kde oni jsou, tam je světlo a jasno. Andělé
jsou lidé, kteří dostali něco z původní rajské radosti. Věř mi, andělé jsou i bytosti
z masa a krve, kteří jakýmsi neviditelným způsobem udržují svět v rovnováze.
Skrze ně pociťujeme ono tajuplné dobro, které lidí chtějí dosáhnout. Je v nich
postižitelná láska, s kterou by tě chtěli obejmout.
Máš problém. Nemůžeš dál. Nejde to. Už jsi hotov. Tu někdo, dík neviditelné
anténě, dostane vnuknutí, jakýsi tichý a naléhavý příkaz jít za tebou, pomoci ti,
potěšit tě, ukázat řešení, dát ti radu, udělat rozhodný krok. Potom řekneš: "Ty jsi
anděl!" Tma se prosvětlila, starost zmizela, život je zase plný jasu.
I ty můžeš být pro jiné lidi "andělem".
Zpracováno podle knihy: Štěstí je v tobě /str. 69/
vydalo Karmelitánské nakladetelství

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.
01.11. Slavnost VŠECH SVATÝCH – doporučený svátek
* mše v chrámu Obrácení sv. Pavla v Brandýse n. L. v 1800 hod.
* mše ve Staré Boleslavi - chrám Nanebevzetí Panny Marie v 1800 hod.
02.11. VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
* mše v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve St. Boleslavi v 900 hod.
* Pobožnost za zemřelé na hřbitovech: Stará Boleslav 1030 hod.; Dřísy
1100 a Skorkov 1400 hod.
* mše v kpl. sv. Václava – Charitní kněžský domov v 620 a 1515 hod.
* mše v chrámu Obrácení sv. Pavla v Brandýse n. L. v 1800 hod.

Den Dušiček je dnem melancholických vzpomínek a
lítosti, že milovaní rodiče, přátelé či příbuzní už nejsou mezi
námi. Všechna záplava umělých i živých květů na hřbitovech
má potvrzovat pravdivost nápisů na stužkách dušičkových
věnečků: Vzpomínáme!
Je to pěkné. Ale zbyla opravdu jen vzpomínka?
Bylo by to dost málo, protože všichni známe prchavost
vzpomínky. Stačí dvacet, třicet let, a zemřelí upadnou v
dokonalé zapomenutí. To už s sebou nese lidská omezenost…
Jsme křesťané. Naším vzorem je Ježíš Kristus. On také
umíral. S jakými slovy umíral? „Otče, do tvých rukou
odevzdávám svého ducha“ (Lk 23,46). S touto modlitbou na
rtech bychom měli umírat i my. Tak bychom měli Bohu svěřovat
i své zemřelé. Vždyť jejich budoucnost nezávisí na naší vzpomínce, ale spočívá v
rukou věčného dobrotivého Boha. Jan nám v Ježíšově duchu zdůraznil, že nás
Bůh přijal za své děti. Tím jsme získali nárok na záchranu ve smrti. Jsme-li Boží
děti, pak nás Bůh nemůže nechat padnout ve smrti do nicoty.
V den vzpomínky na všechny věrné zemřelé je dobré si připomenout, že
také oni patří mezi Boží děti. Jejich odchod z tohoto světa je jistě něčím, co je
odlučuje od nás. Ale ono dětství Boží a tedy i láska Boží je silou, která toto
odloučení překonává. Pán Ježíš zamítl pochybnosti saduceů o vzkříšení z
mrtvých a slavnostně prohlásil o zemřelých věřících: „On není Bohem mrtvých,
ale živých!“ (Mk 12,27). Máme tedy se zemřelými společnou existenci, totiž Boží
dětství, máme společnou budoucnost, totiž společenství s Bohem, máme
společnou lásku, totiž lásku Boží, protože všichni žijeme z Boha.
Na závěr biblického úryvku se pokouší svatý Jan naznačit, co znamená
budoucnost dovršeného Božího dětství: „Budeme mu podobni“ (1 Jan 3,2) Bůh
má plnost života. Být mu podoben znamená žít plným životem. Dovedeme si tuto
jedinečnou skutečnost představit? Naši zemřelí mají už tu jistotu, že jim patří
plnost života. Pomozme jim svou modlitbou, aby ji mohli co nejdříve v plnosti
užívat. Potom oni budou prosit za nás, abychom žili a zemřeli jako Boží děti.
P. Josef Groz, CSsR

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 (ne exkomunikovaný) 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).
03.11. 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
04.11. Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
09.11. Svátek Zasvěcení lateránské baziliky
10.11. 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – Sbírka na charitativní činnost v arcidiecézi
11.11. Památka sv. Martina, biskupa
12.11. Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
13.11. Památka sv. Anežky České, panny
DĚTSKÉ ODPOLEDNE V CHARITNÍM (kněžském) DOMOVĚ
SOBOTA 16.11. 2013 OD 13:00 HOD.
SRDEČNĚ ZVOU SESTRY VINCENTKY J
17.11. 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – Sbírka na Den bible – biblické dílo
18.11. Posvěcení římských bazilik sv. apoštolů Petra a Pavla
21.11. Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
22.11. Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
23.11. Poutní slavnost sv. Klementa I., papeže a mučedníka – mše sv. ve St.
Boleslavi 900 hod. Tuto sobotu není mše v chrámu Nanebevzetí Panny Marie.
24.11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE – není mše sv. ve Skorkově
– mše za doprovodu sboru v chrámu Nanebevzetí PM v 930 hod.
30.11. Svátek sv. Ondřeje, apoštola

Web vira.cz i pro mobilní zařízení
Vyvinuli jsme mobilní verzi webu vira.cz na
adrese m.Vira.cz
Protože internet využívá stále více lidí
prostřednictvím nejrůznějších mobilních zařízení (chytré telefony, tablety…),
vychází portál vira.cz všem těmto uživatelům vstříc a 18. 10 2013 spouští mobilní
verzi webu m.Vira.cz . Mobilní verze webu m.Vira.cz nabízí články, denní
biblický citát, texty na neděli a kompletní jmenný i věcný rejstřík.

Co je to mobilní verze webu
„Mobilní verze“ webu je „odlehčená“ varianta webových stránek, která
neobsahuje prakticky žádnou složitou grafiku, která je náročná na stahování
velkého objemu dat. Hlavní výhodou „odlehčených“ mobilních verzí webů je tedy
nízký přenos dat a tedy i rychlé načítání stránek.
Mobilní verze klade důraz hlavně na text.
Budeme rádi,
když vám stránky víra.cz budou i nadále přinášet užitek
a otevírat vám oči i srdce pro Toho,
který si vás – a každého člověka - osobně zamiloval.

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. Za kněze prožívající těžkosti, aby na své cestě věrnosti nacházeli posilu, ve
svých pochybnostech povzbuzení a ve svém utrpení útěchu.
2. Za církve v Latinské Americe, jež jsou plodem misií z Evropy, aby vysílaly
misionáře ostatním církvím.
3. Aby křesťané upřímně hledali cestu k jednotě a usilovali o její dosažení.

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 Františka při mši sv. v kapli domu sv. Marty.

Křesťané bez Krista
Křesťan nesmí nikdy zapomenout, že středem jeho života je Ježíš Kristus
– zdůraznil papež František v homilii v Domě sv. Marty. Papež hovořil o
nezbytnosti přemoci pokušení být „křesťany bez Ježíše“ nebo křesťany „pěstující
pobožnosti bez Ježíše“.

Není-li středem Ježíš, stanou se středem různé věci
Papež František soustředil svoji homilii na centrální postavení Ježíše v
životě křesťana.
„Ježíš je středem. Ježíš je Pánem, ale přece – dodal – ne vždycky
chápeme toto slovo správně, není snadno srozumitelné. Ježíš, není takovým či
onakým pánem, nýbrž jediným Pánem. A On je středem, který nás regeneruje a
zakládá. Farizejové, o nichž mluví dnešní evangelium (Lk 6,1-5), vyčítali
učedníkům, že trhali klasy a jedli je v sobotu. Činili tak středem své religiozity
množství různých přikázání. A stejně tak dnes, není-li středem Ježíš, stanou se
středem různé věci. Proto se pak setkáváme s mnoha křesťany bez Krista, bez
Ježíše:
Víra postavená jen na příkazech a zákazech
Například ti, co je postihla nemoc farizejů. To jsou ti, co vkládají svoji
víru, svoji religiozitu do spousty příkazů: »Musím udělat toto, musím tamto a
támhleto..« … »Ale proč děláš toto?« - »To se musí!« - »Ale proč?« - »Ach, to
nevím, ale má se to dělat.« A Ježíš je kde? Přikázání je platné, přichází-li od
Ježíše. Konám to, protože Pán chce, abych to dělal. Ale poněvadž jsem
křesťanem bez Krista, dělám to a nevím, proč to mám dělat.
Pobožnosti bez Ježíše
Jsou křesťané, kteří hledají pouze pobožnosti, ale bez Ježíše. Vedou-li tě
pobožnosti k Ježíši – řekl papež – je to dobré. Avšak zůstaneš-li u jen nich, tak
něco nesedí. Potom existuje ještě další skupina křesťanů bez Krista. Ti hledají
výjimečnosti a zvláštnosti a chodí za soukromými zjeveními. Avšak Zjevení se
skončilo Novým zákonem a takovíto křesťané – varoval papež – chtějí zjevení
jako podívanou, chtějí slyšet novinky. Ale potom si tedy otevři evangelium.
Jak být křesťanem s Kristem?
Podle čeho tedy budu křesťanem s Kristem a nestanu se křesťanem bez
Krista? Podle čeho se pozná, že je někdo křesťan s Kristem? Pravidlo je
jednoduché. Platí pouze to, co vede k Ježíši, a pouze to, co přichází od Ježíše.
Ježíš je středem, Pánem, jak sám praví. Vede tě to k Ježíši? Pokračuj. Přichází-li
tento příkaz a tento postoj od Ježíše, pokračuj dál. Avšak nevede-li tě to k Ježíši
a nepřichází-li to od Ježíše, pak je to poněkud ošemetné.
Pokud se nedokážeš klanět Ježíši, něco ti chybí
Ale podle čeho se tedy pozná - opakoval papež - že jsem křesťan s
Kristem? Znamení je prosté a spočívá v tom, co učinil slepec od narození, který
padl před Ježíšem na kolena a klaněl se mu (Jan 9,38). Pokud se nedokážeš
klanět Ježíši, něco ti chybí. Nějaké pravidlo, nějaké znamení. To pravidlo praví:
jsem dobrý křesťan, jsem na cestě dobrého křesťana, pokud dělám to, co
přichází od Ježíše a vede k Ježíši, protože On je středem. Znamením je, zda
jsem schopen se klanět, adorovat. Modlitba adorace před Ježíšem.
Kéž nám Pán dá pochopit, že pouze On je Pánem, jediným Pánem. A dá
nám také milost velmi Jej milovat, následovat Jej a jít cestou, které nás naučil. Ať
se tak stane.“

Oznámení
* Beseda s fotografiemi a filmem o putovaní našich farníků do Svaté země se
želivskými premonstráty se koná v neděli 17.11. 2013 ve 1330 v jídelně Charitního
kněžského domova.
00
* Vikariátní konference v úterý 19.11. 2013 v Čelákovicích – mše v 9 hod.
*Pozn. Vážení, pokud někomu přestal docházet elektronický zpravodaj, nebo má o jeho zasílání
zájem – prosím napište mi na fara@staraboleslav.com
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Podrobnější informace jsou oznamovány vždy v nedělních oznámeních
a zveřejňovány na internetových stránkách farnosti

Pravidelné aktivity
viz samostatný rozpis
Sloužení večerní mše svaté v pondělí 28. října v sále na faře
z důvodů filmového natáčení v kostele bude pravidelná večerní mše svatá od
18 hod. v Brandýse n/L. výjimečně sloužena v sále na faře (prosím proto,
pokud možno, o dochvilnost)
Odpadnutí náboženství ve středu (podzimních prázdnin) 30. října
vzhledem k podzimním prázdninám odpadnou ve středu 30. října všechna
náboženství jakož i Rozhovory o víře pro mládež
místo Rozhovorů o víře pro mládež proběhne pro mládež od 18 hod. na faře
promítání dobrého filmu
Slavnost všech svatých a Památka věrných zesnulých 1. a 2. listopadu
po oba dny 1. a 2. listopadu budou mše svaté od 18 hod. ve farním kostele
v Brandýse n/L.
v sobotu 2. listopadu bude mše svatá sloužena za všechny naše zemřelé,
zvlášť za naše příbuzné a za kněze, kteří v naší farnosti kdy sloužili
Setkání členů pastorační rady farnosti ve čtvrtek 7. listopadu
prosím členy pastorační rady farnosti o účast na plánovaném setkání ve
čtvrtek 7. listopadu od 19 hod. na faře
Odpadnutí večerní mše svaté v pátky 15. a 22. listopadu
z důvodu jednodenní dovolené odpadne 15. listopadu pravidelná páteční
mše svatá od 18 hod. ve farním kostele v Brandýse n/L.
z důvodu našeho odjezdu na duchovní obnovu odpadne 22. listopadu
pravidelná páteční mše svatá od 18 hod. ve farním kostele v Brandýse n/L.
Duchovní obnova pro starší děti a mládež 22. až 23. listopadu
pravidelná duchovní obnova před začátkem adventu od pátku 22. listopadu
(podvečera) do soboty 23. listopadu (večera) v Uhlířských Janovicích
je třeba si vyzvednout přihlášky a podrobnější informace
Adventní duchovní obnova pro farnost v sobotu 30. listopadu
duchovní obnova pro farníky na začátek adventu se uskuteční v sobotu 30.
listopadu od 14 hod. na faře
zakončena bude mší svatou od 18 hod. s žehnáním adventních věnců ve
farním kostele v Brandýse n/L.

Přijměte pozvání na:
… která bude sloužena v
sobotu 30.11. 2013 v 1700 hod.
v kostele Nanebevzetí Panny
Marie ve Staré Boleslavi
Hlavním celebrantem bude
R.D. Mgr. Pavel Porochnavec
ECLJ, kněz z Lysé n. L.
v doprovodu Loveckého tria
Praha JUDr. Petra Vacka,
dalších trubačů a za zpěvu
Chrámového sboru Václav.
Od 16:45 bude probíhat
vítání
účastníků
loveckými
signály.
Hudba troubená a zpívaná
Hubertská mše B dur od JUDr.
Petra Vacka a Josefa Selementa.

Současně jste zváni na

MYSLIVECKÝ SPOLEČENSKÝ VEČER
v prostorech tělocvičny 1. Základní školy Stará Boleslav, Jungmannova 164,
konaný též 30. 11. 2013 ve 20.00 hod.
Soutěž o hodnotné ceny!
Předprodej vstupenek: Antonín Urban, tel. 774 051 602
********************************************

Udílení SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ se v roce 2014 koná ve
Staroboleslavské farnosti – Vy, kdo chcete tuto svátost
přijmout, přihlaste se prosím u o. Michala (osobně, e-mail).
*********************************************
ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
pro manžele - před obnovou manželských slibů (ne 29.12.)
J ALE nejen pro ně J
SE BUDE KONAT
ve čtvrtek
5. + 12. + 19. prosince 2013 od 1900 hod.
v jídelně Charitního kněžského domova ve Staré Boleslavi.

