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

NEJSEM ŠŤASTNÝ, A JE TO
TVOJE CHYBA!
„Chci, abys mě učinila šťastným.“
„Chci, abys mě naplnil, abys splnil všechna moje očekávání.“
„Nejsem šťastný, a je to tvoje chyba.“
„Neposkytl mi to, co jsem od něj očekávala.“
Lidé, kteří se takto vyjadřují, čekají, že štěstí jim přinese ten druhý.
Zprostředkovat partnerovi štěstí je však úkol téměř nadlidský. Láska je v
takových případech především nástrojem seberealizace. Svou touhu po štěstí
člověk nakládá na bedra svého partnera. Pokud člověk všechno očekává od toho
druhého, snadno se z něj stane tyran: „Chci, požaduji, očekávám …“
Hledám dokonalou lásku...
Hledá-li člověk lásku, která by ho dokonale naplnila, hledá zase jenom
sebe sama. Při takovém hledání vlastně pořád kalkuluje, co mu partner dává, a
co ne. Nehledá toho druhého, ale skrze něj vždycky na prvním místě sebe, své
štěstí a své blaho.
Při vstupu do manželství snoubenci vyjadřují své ano slovy:
„Odevzdávám se ti a chci tě milovat …“ Povšimněme si, že se snoubenci
nezavazují ani k tomu, že budou šťastni, ani že učiní šťastným svého partnera.
Při vstupu do manželství se člověk zavazuje, že udělá vše, co bude v jeho silách,
aby byl šťastný ten druhý. To není žádná hra se slovíčky. Ten, kdo bere
manželský slib vážně, přestává vyžadovat a je připraven nechat se partnerem
obdarovat.
Štěstí je plodem a důsledkem lásky
Štěstí je plodem a důsledkem lásky. Dostáváme ho jako dar, je to
třešnička na dortu. Pokud se štěstí pro člověka stane cílem, hrozí mu, že nebude
brát na partnera žádné ohledy a začne vzájemný vztah pojímat sobecky jako
prostředek k vlastní seberealizaci. Když milujeme, samozřejmě děláme všechno
pro to, aby s námi byl ten druhý šťastný. Který muž by si nepřál, aby žena, do níž
je zamilovaný, byla šťastná? Kdyby tomu tak nebylo, určitě by něco nebylo v
pořádku..
I v tom nejkrásnějším a nejláskyplnějším vztahu prožije člověk
zklamání a nepochopení, všechna jeho očekávání se zcela jistě nenaplní. To
všechno k lásce neodmyslitelně patří. Pravá láska začíná ve chvíli, kdy přijmeme
zklamání, které nám partner způsobil. Teprve tehdy mu totiž můžeme říci: „Miluji
tě, protože jsi to ty“.
Se svolením zpracováno z knihy
Élisabeth Contentová a kol., Zádrhele lásky,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.

Liturgický kalendář
02.02. Svátek Uvedení Páně do chrámu – mše sv. s žehnáním svící
„Je to krásný svátek: setkání dítěte s oběma starci, se Simeonem a Annou.
Božské dítě naplňuje touhu Simeona, který očekával spásu Izraele. A fascinuje
stařičkou Annu, která ustavičně prodlévala v půstu a modlitbě v chrámu. Mám rád
líčení toho, jak starý muž bere dítě něžně do rukou a zpívá chvalozpěv:
„Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka
podle svého slova v pokoji,
neboť moje oči uviděly
tvou spásu,
kterou jsi připravil
pro všechny národy:
světlo k osvícení pohanům
a k slávě tvého izraelského lidu"
(Lk 2,29-32).
O svátku Uvedení Páně do chrámu přicházejí dnes lidé do kostela s
hořícími svíčkami. Světlo Vánoc má nyní zazářit v našem srdci, abychom ho nesli
temnotou všedních dní. Dej, ať tvé světlo hoří v mém srdci, když je kolem mě
temno. Daruj mi důvěru, že toto světlo nezhasne ani v bouřích života. Dej mi
moudrost stařičkého Simeona a letité Anny, aby se mi více a více otevíralo
tajemství mého života a já odhaloval ve svém srdci spásu, kterou jsi mi přichystal.
Otevři mé oči, abych viděl tvou spásu
ve tvářích lidí, které potkám,
v okamžicích ztišení,
které oslovují mé srdce,
a ve slovech Písma,
která se mě týkají.
A dej, ať nesu toto světlo tam,
kde pracuji a tvořím,
aby tvůj jas zazářil i na těchto místech.
Amen.“
Důvěrná slova - Anselm Grün – Modlitby pro každou příležitost

03.02. 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
05.02. Památka sv. Agáty, panny a mučednice
06.02. Památka sv. Mikiho a druhů, mučedníků
10.02. 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
11.02. Panny Marie Lurdské

DOBA POSTNÍ
„Stůjte na cestách a vyhlížejte,
ptejte se, kde je dobrá cesta a vydejte se po ní a vaše duše naleznou klid.“
(Jer 6,16)

KŘÍŽOVÉ CESTY V NAŠICH KOSTELÍCH
Obrácení sv. Pavla
Nanebevzetí Panny Marie
Sv. Václava

každý pátek od 17:30 hod.(viz.akce)
středa 8:30 hod.
pátek 17:30 hod.
neděle 17:30 hod.

Praktické kroky v postní době
Modlitba je cestou k přebývání s Bohem. Je důležitým momentem při
naslouchání Bohu. Spojuje nás s ním a skýtá možnost vše důležité v našem
životě přezkoumat před jeho tváří.
Půst zdaleka není jen odepřením si jídla. Je zřeknutím se čehokoliv, co je v
našem životě postradatelné, zbytečné nebo překážející. Tím, čeho se zřekneme,
můžeme obohatit potřebného bližního.
Almužna je slovo dnes zastaralé. Ale i dnes vládne mnohdy bolestná nerovnost
mezi lidmi. Nerovnost ekonomická, nerovnost co do pocitu štěstí, užitečnosti,
lidských kontaktů... Almužna tedy může znamenat: dávat sebe, svůj čas, zájem,
trpělivost těm, kteří to potřebují.
13.02. POPELEČNÍ STŘEDA – den přísného postu
- mše s udílením ve Staré Boleslavi popelce v 9:00
v chrámu Nanebevzetí Panny Marie a v 18:00 v basilice u
sv. Václava
- je nařízen půst zdrženlivosti od masitých pokrmů a zároveň půst
újmy. Při postu újmy je dovoleno najíst se jen jednou za den
dosyta. Tento společný půst zdrženlivosti a újmy je závazný pro
katolíky od dokončeného 21. roku do dokončeného 59. roku
života. Mladistvým mezi 14. – 21. rokem života a starším po
dovršení 59. roku se v těchto dnech ukládá
pouze půst
zdrženlivosti od masitých pokrmů. Nemoc, těžká tělesná práce,
nebo jiný podobně vážný důvod od povinnosti újmy osvobozuje.

17.02. 1. NEDĚLE POSTNÍ – tato neděle je slavnostním vstupem do
každoročního čtyřicetidenního postu
22.02. Svátek Stolce sv. Petra, apoštola
24.02. 2. NEDĚLE POSTNÍ – SBÍRKA „Haléř sv. Petra“

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 se rodinám přistěhovalců, zvláště matkám, dostávalo v jejich těžkostech
podpory a doprovázení.
2. Za národy, které prožívají válečné konflikty, aby se jim otevíraly cesty k
vytváření pokojné budoucnosti.
3. Aby všichni, kdo přijali úkol hlasatelů evangelia, horlivě a věrně plnili své
poslání.

ROK VÍRY

V tomto Roce víry je možnost získat plnomocné
odpustky v souvislosti s obnovou křestních slibů.
Odpustky mohou získat jednotliví věřící, kteří kromě obvyklých podmínek
(sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) v jeden svobodně
zvolený den během Roku víry vykonají návštěvu u křtitelnice nebo jiného místa,
kde přijali svátost křtu, a v jakékoli právoplatné formě obnoví křestní sliby.
SOUKROMÁ OBNOVA KŘESTNÍCH SLIBŮ
Ve křtu jsem byl pokřtěn ve jménu Nejsvětější Trojice, a takto jsem byl uveden do
tajemství Božího života. Vstoupil jsem do vztahu s Bohem, který už nikdy nemůže
být zrušen, ale také jsem byl navždy spojen se všemi pokřtěnými, ať už těmi na
zemi nebo v očistci a nebi.
Ve křtu jsem dostal dar víry, proto abych jej dokázal co nejlépe rozvinout v každé
chvíli svého života, chci nyní prosit o přímluvu své bratry a sestry v Božím
království v čele s naší matkou, Pannou Marií a anděly.
Litanie
Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Odpovídáme: oroduj za nás.
Svatá Maria, Matko Boží… Svatý Michaeli,… Svatí Boží andělé,… Svatý Jene
Křtiteli,… Svatý Josefe,… Svatí Petře a Pavle,… Svatý Jene,… Svatá Máří
Magdaléno,… Svatý Václave,… Svatí Cyrile a Metoději,..
Svatý …. (můžete dosadit jména křestních a biřmovacích patronů),
Svatý …. (můžete dosadit jména významných světců pro váš život),
Všichni svatí a světice Boží,…

Odpovídáme: vysvoboď nás, Pane.
Měj s námi slitování,… Ode všeho zlého… Ode všeho hříchu… Od smrti věčné…
Svým vtělením… Svou smrtí a zmrtvýchvstáním… Sesláním Ducha Svatého…
I když jsme hříšníci, prosíme tě, vyslyš nás.
Já, N.,
chci žít ve svobodě Božích dětí, a zříkám se proto hříchu. Chci, aby mě nikdy
hřích neovládl, a zříkám se proto všeho, co k němu láká. Zříkám se ducha zla a
všeho, co působí, a čím se pyšní.
Věřím v Boha Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země? Věřím.
Věřím v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se narodil z Marie
Panny, byl ukřižován a pohřben, vstal z mrtvých a sedí po pravici Otcově? Věřím.
Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění
hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný? Věřím.
Modlitba poděkování za křest:
Děkuji ti, nebeský Otče, že jsem se ve křtu narodil z vody a z Ducha Svatého k
novému životu. Mohu se nazývat tvým dítětem. Ty jsi mi daroval podíl na svém
životě. **** Děkuji ti, Ježíši Kriste, za tvou smrt a vzkříšení. Jsem k tobě připojen
jako ratolest k vinnému kmeni. Jsem část tvého Těla, jsem přičleněn k svatému
lidu, k chvále Otce.**** Děkuji ti, Duchu Svatý, že do mého srdce vešla tvá láska.
Ty žiješ ve mně a vedeš mě k životu oslavování Boha a služby bratřím a sestrám.
Chci jednou obdržet se všemi svatými dědictví, které je připraveno těm, kdo Boha
milují. Amen.
Na závěr své obnovy křestních slibů se můžeme obrátit na Pannu Marii, která je
prostřednice všech Božích milostí, s prosbou o ochranu a mateřské vedení po mojí cestě
víry, kterou pro mě přichystal její Syn a náš Pán Ježíš Kristus: Zdrávas Maria, …
*Další návrhy na soukromou obnovu křestních slibů můžete najít v knize P Pavla Ambrose, SJ: Křest.
Průvodce k obnově křestního vyznání, která vyšla 2011 v nakladatelství Refugium. Kniha podává
praktický návod, jak v šesti krocích (např. během šesti týdnů doby postní) prohlubovat osobní víru, a
takto přivádí k obnově křestních slibů,
v poslední části podává konkrétní návrhy na hlubší prožití této obnovy.
*Obnovu křestního vyznání, modlitby vztahující se ke křtu a stručný výklad křestních symbolů najdete
v knížce Znovuzrození z vody a Ducha od Paulínek.

Oznámení
* Duchovní obnova ve farnosti Stará Boleslav, věnovaná ROKU VÍRY bude
pokračovat od čtvrtka 7. února (+ 14. + 21. + 28.02.)v Charitním (kněžském)
domově: „Cesta je metaforou života a moudrý pocestný je ten, který si osvojil umění žít“
od 19:00 hod.
* J Výuka náboženství v jídelně Charitního domova ve Staré Boleslavi,
v měsíci únoru v 2.úterý 12.02. 2013 od 15:30 hod.
* Vikariátní konference v úterý 19.02. 2013 v Benátkách n. J. – mše v 9:00 hod.

Velikonoční setkání s muzikou se koná v sobotu
13.04. 2013 od 19:30 hod v sále v Hlavenci. Cena
místenky je 200,-Kč. Můžete se těšit na
skvělou muziku Aleše Hávy.
Veškeré informace u Marie Nohynkové,
sbormistryně a marketing manager Chrámového
sboru VÁCLAV www.sborvaclav.cz
sborvaclav@seznam.cz tel.: 731190137

* AKCE FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM NA ÚNOR 2013
Podrobnější informace jsou oznamovány vždy v nedělních oznámeních
a zveřejňovány na internetových stránkách farnosti
· Pravidelné sbírky na opravu našich kostelů, především kostela farního
¾ i v roce 2013 se konají vždy první neděli v měsíci při všech bohoslužbách
sbírky na opravu našich kostelů, především kostela farního
¾ všem dobrodincům patří velký dík
· Svátek Uvedení Páně do chrámu v sobotu 2. února
¾ slavnostní mše svatá s žehnáním svící („hromniček“) bude od 18 hod. ve
farním kostele v Brandýse n/L.
¾ od 19.30 hod. se pak uskuteční v kostele sv. Floriána v Lázních Toušeň
koncert duchovní hudby v podání toušeňských farníků
· Popeleční středa 13. února
¾ farní mše svatá s udělováním popelce bude od 18 hod. ve farním kostele
v Brandýse n/L.
¾ tento den nebude pravidelná ranní mše svatá a ani náboženství a Rozhovory
o víře pro mládež (všechny děti, mládež i jejich rodiče jakož samozřejmě i
všichni farníci jsou zváni k účasti na večerní mši svaté)
· Páteční pobožnost křížové cesty
¾ pobožnost křížové cesty bude každý pátek (kromě pátků 1. a 15. března) ve
farním kostele v Brandýse n/L. od 17.30 hod. (příležitost ke svátosti smíření
bude v této době zachována)
· Postní duchovní obnova pro farnost v sobotu 16. února
¾ postní duchovní obnova na začátek postní doby se bude od 14 hod. na faře a
bude zakončena mši svatou od 18 hod. ve farním kostele v Brandýse n/L.
¾ obnovu povede P. ThLic. David Vopřada, ThD.
· Přednáška o české katolické církvi v době okupace v pátek 22. února
¾ přednáška církevního historika a našeho farníka PhDr. Marka Šmída, PhD.
s názvem „Česká katolická církev za Protektorátu Čechy a Morava“ se
uskuteční v pátek 22. února od 19 hod. na faře v Brandýse n/L.
· Odpadnutí veškerého farního programu od 25. února do 2. března
¾ díky jarním prázdninám odpadne v týdnu od pondělka 25. března do soboty
2. března veškerý bohoslužebný jakož i ostatní farní program

PROSBA ZA ČAS SVOBODY
Netěším se na dobu půstu; ale vím, že mi prospěje.
Prosím tě tedy, dobrý Bože, aby se pro mě stala časem milosti,
časem vnitřního očištění a svobody.
Dej, ať rozpoznám, kde jsem se zapletl do závislostí. Daruj mi tyto dny postní
doby jako dobu cvičení vnitřní svobody. Očisti mě od pochmurných emocí, od
hořkosti, zklamání a hněvu, aby na poli mé duše mohla vyrůst dobrá a plodná
pšenice.
Dobrý Bože, ty sám nám dáváš tuto postní dobu,
abychom se připravili na Velikonoce, na nový život
který se v nás chce rozvinout.
Má to být doba obrácení a změny smýšlení.
V minulém roce proběhla postní doba tak rychle kolem mě.
Chtěl bych letos prožít tuto dobu tak, aby se změnily mé návyky
a mé myšlení se mohlo proměnit.
Chtěl bych se jeden den této doby vědomě postit a modlit za jednoho člověka.
Nechci, aby to byla rychlá a nezávazná přímluva. Chci se za něj postit,
aby si uvědomoval, že je tebou požehnaný. Půstem mi bude mé tělo celý den
připomínat tohoto člověka.
Dobrý Bože, přináším tohoto člověka do tvého milosrdenství,
aby našel, co potřebuje pro svou cestu a svůj vnitřní pokoj.
Naplň ho svým Duchem, aby nalezl své pravé „já"
a dostal se do souladu se svou podstatou a s tvou vůlí.
Amen.
Důvěrná slova - Anselm Grün – Modlitby pro každou příležitost

