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 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
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

Milé farnice a farníci.
V minulém týdnu vyšlo Chrámovému sboru
VÁCLAV první profilové CD s názvem
OHLÉDNUTÍ, které si můžete zakoupit za 150,Kč u sbormistryně Marie Nohynkové - tel.
731190137, e-mail: m.nohynkova@seznam.cz,
také u otce P. Michala Procházky a nebo u
průvodkyně paní Evy Špinarové.

JAK MOC LZE PŘEDAT VÍRU V RODINĚ?
Mons. Aleš Opatrný
Jak víme, moc ne. Nebo: mnohdy ne. Protože víra není něco jako předávaná
znalost nebo nacvičená dovednost. A víra roste, jak říkají výrazně oba poslední
papežové, se setkání s milujícím Bohem, který se nám přiblížil v osobě Ježíše Krista.
Setkání s Bohem můžeme sice podporovat, ale nemůžeme ho za druhého člověka
uskutečnit, i kdybychom chtěli sebevíc.
Je tedy téma naší úvahy nadějné nebo beznadějné? Soudě podle množství
rozhovorů, které se točí okolo hledání víry, opouštění života v církvi, popletené víry a
odmítané víry potomky upřímně zbožných rodičů jde o téma aktuální.
Jádrem víry je osobní vztah k Bohu
Jádro víry, totiž osobní a niterný vztah důvěry a respektu vůči Bohu, si můžeme
představit jako seménko nebo jádro peckoviny. Křesťanský životní styl je potom něco jako
sazenice, která ze semena vyrostete. A konečně ovoce víry je plodem. Jak známo není
možné vypěstovat sazenici bez semene a nelze sklízet plody z pouhé sazenice.
Co bychom my, starší, nejraději předali mladším? Nejspíš všechno naráz:
semeno, sazenici i plody. Což samozřejmě nejde. Je tedy možné předat semeno víry?
S odpovědí váhám. Protože předat niterný vztah člověka k Bohu není dost dobře možné.
Proto nechme spíš Pána Boha, aby zaséval semena a uvažujme o tom, jak budeme o
jejich růst, když se uchytí, pečovat. Jak budeme „opatrovat sazenice“. Možná, že se to
někomu bude zdát málo. Ale co se dá dělat se semenem, které se neuchytí? A porostou
ředkvičky na záhonu rychleji, když je budeme vytahovat do výšky? Každý růst má své
tempo. A o víře to platí samozřejmě také.
Typické rodičovské chyby
I při dobré a ušlechtilé snaze předávat víru je možné dělat chyby. Zde si aspoň některé
uveďme, na jiné jistě přijdeme sami:

·

„Co jsem vydržel v dětství já, musíš vydržet i Ty!“ Prostá otázka dítěte: „A proč?“

·
·
·

·

·

„Co vadilo mně, toho Tě ušetřím – to bude nejlepší!“ Jenže dítěti mnohdy vadí
něco úplně jiného a tak to neocení. Nebo mu to nepomůže či uškodí.
Kde nestačí autorita rodiče, tam nastrčí Pána Boha nebo autoritu církve.
Nepomůže to. Jak víme, dospívající děti jsou neúplatní hodnotitelé pravdivosti
postojů a slov dospělých!
„Izoluji tě od světa, aby ses nezkazil“ (neboli snaha o duchovně sterilní,
nezávadné prostředí). To je stejně moudré jako by bylo vychovávat dítě
v bakteriologicky sterilním prostředí. Bez setkání s infekci nebude imunita! (Ale
musí to být infekce, kterou zvládne, ne která ho zahubí.) Úzkostlivost rodiče ve
věcech víry může snahy o „sterilitu prostředí“ značně podporovat. Dítě se potom
„světa“ bojí nebo v dospívání do něj vpluje bez zábran a bez zásad.
Rodič přijímá bez dalšího to, „co se dělá“ a „jak se dnes žije“, neboť je „jiná
doba“. Čili připraví dítě o pomoc v orientaci. Dodejme, že donutit k takovému či
onakému jednání od doby dospívání dítě nelze, ale pomáhat mu v orientaci je
třeba.
„Musíš si počínat jako křesťan, milý potomku, protože co by tomu lidé (příbuzní,
farníci atd.) řekli“? Tímto postojem lze velmi zraňovat u mladého člověk úctu
k pravdě a navíc ho lze ještě nechtěně popichovat k tomu, aby jednal tak, že ti
(staří, protivní, pitomí, povrchní...atd.) příbuzní a sousedé skutečně „něco
řeknou“, tedy aby byli šokovaní, „potrestáni“.

Zásadní otázky pro rodiče a vychovatele:
Tyto zásadní otázky nemají vést k tomu, aby rodič sebe sama „odepsal“, ale mohly by
snad napomoci k tomu, abychom ve věcech předávání víry mladším nepřemýšleli jen o
nich, ale také sami o sobě:

·
·
·
·
·

Pokud má dítě následovat rodiče, má v nich opravdu přitažlivý vzor?
Protože je pro dozrávání osobnosti nutné, aby se dítě také vymezilo v něčem
také vůči rodičům ptejme se, jaký má pro toto vymezení se prostor?
Je rodič ochoten dávat s postupem dospívání a dospělosti dítěti „svobodu
v lásce“, čili dá mu možnost, aby se stalo samo sebou – a tedy přijme i jeho
„jinakost“?
Jinak řečeno: Je ochoten rodič, prarodič, vychovatel, přijmout k biblické výzvě:
„Nechte maličké přijít ke mně“ časem i výzvu: „Nechte dospívající odejít po jejich
vlastních nohách na jejich vlastní cesty?“
Necítí rodič nepatřičně zodpovědnost za životní cestu dospělých potomků a
nechce je stále „řídit“?

Několik nevyžádaných rad:
Jakkoliv jsou nevyžádané rady mnohdy přijímány neochotně nebo vůbec ne, budou zde
uvedeny v naději, že třeba někdy někomu pomohou:

·
·

Netrvat v dospívání a tím spíš později na zachovávání forem praxe víry pokud
potomek nechce (zatím!) u nich setrvat (včetně svátostí!), čili nenutit ho
k pokrytectví!
Nenechat se v postoji k potomkům a jejich víře „terorizovat“ představami a
požadavky okolí, byť by byly velmi zbožné a byť je to těžké!

·

·

Ve vztahu k dítěti netrvat především na zachování forem zbožnosti, křesťanské
morálky a křesťanského rodinného stylu (to až v „druhém sledu“, pokud jde o
nedospělé, u dospělých to není možné vůbec!), ale na pravdivosti - čestnosti ohleduplnosti (čili: uznávat a v podstatě vyžadovat „étos Rychlých šípů“ – nedělat
a netrpět to, co je „nečestné a nesportovní“).
Vědět, že nejdůležitějšími „statky“ ve vztahu k potomkům, které nemají být
ztraceny, jsou: komunikace - důvěra - láska - spolehlivost.

Útěšná slova pro ty, kdo „oplakávají své ztracené syny a dcery“
Dnes je nemálo věřících a řádně křesťansky žijících rodičů dospívajících a
dospělých potomků, kteří jsou upřímně nešťastní z jejich životní praxe. Poctivě se ale dá
říci, že všichni jsou v takových situacích v podstatě bezmocní. A právě toto uznání
bezmocnosti je zásadní východisko, z něhož lze budovat něco pozitivního.
Při již zmíněné bezmocnosti změnit současný stav zůstává rodičům několik
důležitých „mocností“, tedy vzácných a dobrých možností: Mohou (a mají!)své potomky
vytrvale doprovázet modlitbou (to je něco jiného, než chtít užít modlitbu jako „páčidlo“
k naplnění vlastních přání!). Mohou a mají své potomky vytrvale milovat, i když s nimi
nemohou v mnohém souhlasit! Pokud to jde, mají se snažit přijmout a milovat i ty, které si
jejich potomci oblíbí a přivedou, ať už jde o jakoukoliv formu soužití.
A v neposlední řadě mohou a mají důvěřovat Bohu, který nepochybně jejich děti
miluje, ale který, na rozdíl od nás, má trpělivost a zřejmě i nevadnoucí optimismus, takže
„nechá vše růst až do žní“. Proto je na místě důvěra v Boha, v potomky i ve smysl
vlastních modliteb. Tato důvěra by měla vydržet až do smrti, ať se děje cokoliv.

Liturgický kalendář
01.09. 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
03.09. Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
DĚTSKÉ ODPOLEDNE V CHARITNÍM (kněžském) DOMOVĚ
SOBOTA 07.09. 2013 OD 13:00 HOD.
SRDEČNĚ ZVOU SESTRY VINCENTKY J
08.09. 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
12.09. Jména Panny Marie
13.09. Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
14.09. Svátek Povýšení svatého kříže
15.09. 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
16.09. Památka sv. Ludmily
21.09. Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
22.09. 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
23.09. Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
26.09. Slavnost sv. Kosmy a Damiána, mučedníků a patronů Staroboleslavské
kapituly – POUTNÍ MŠE SV. V 18:00 HOD.
27.09. Památka sv. Vincence z Paula, kněze
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 UVÍTÁNÍ RELIKVIE SV. VÁCLAVA
20.00 SLAVNOSTNÍ SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT A NEŠPORY
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, 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
Celebruje J.Em. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas
český, koncelebrovat bude Reinhard kardinál Marx, arcibiskup
mnichovsko-freisingský, spolu s moravskými a českými biskupy.
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
17.00 Chrámový koncert Účinkuje Komorní orchestr Far Musica, Václav
Hudeček, housle
DALŠÍ INFORMACE VČETNĚ UZAVÍREK A DOPRAVY NALEZNETE NA NAŠICH
FARNÍCH STRÁNKÁCH WWW.STARABOLESLAV.COM

29.09. 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
30.09. Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

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 lidé naší doby, často zahlcení hlukem, znovu objevili hodnotu mlčení a
ticha a uměli naslouchat Božímu hlasu a svým bratřím a sestrám.
2. Za křesťany, kteří v tolika oblastech světa trpí pronásledováním, aby byli
svým svědectvím proroky Kristovy lásky.
3. Aby ti, kdo mají být nositeli kultury a vzdělanosti, sami poznávali a chápali,
kde je zdroj skutečné moudrosti a poznání.

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.

S Ježíšem nemůžeme mluvit jako s nějakou historickou postavou
Svatý otec komentoval otázku, kterou v dnešním nedělním
evangeliu (Lk 9,18-24) položil Kristus apoštolům: „Za koho mne
pokládáte?“
Otázka, na niž Petr odpověděl: „Za Božího Mesiáše“, nás i po dvou
tisíci letech oslovuje, uvádí do rozpaků. Je to kontrolní otázka naší víry.
Otázka míří k srdci, podotkl papež František, a odpověď na ni vyžaduje
pokoru hříšníka, musí překračovat pouhou frázi nebo konvenci. Otázka
jako by v sobě obsahovala další, hloubavou a podobně zásadní: „Co my si
myslíme o Ježíšovi?“:
„My, také my, kteří jsme apoštolové a Pánovi služebníci máme
odpovědět, protože Pán se nás táže: »Co o mně myslíte?« A klade nám tuto
otázku často. »Co o mně myslíte?« A my si nemůžeme počínat jako ti, kdo
nechápou tak docela. »Ty jsi Boží Mesiáš.« Ano, tak jsem to přečetl. S Ježíšem
nemůžeme mluvit jako s nějakou historickou osobností, postavou dějin. Ježíš je
živý, je s námi přítomen. Tato otázka z něj činí živou osobu a my musíme
odpovědět. Ale od srdce.“

I dnes nás Ježíš volá, abychom učinili radikální volbu jako
apoštolové, rozhodnou volbu podle logiky „všechno nebo nic“. Na cestu,

kterou máme jít, dodal papež, potřebujeme být osvíceni „zvláštní milostí“
a ustavičně žít na pevném základě úcty a lásky k Ježíši:
„Úcta a láska k Jeho svatému jménu. Jistota, že On nás postavil na
skálu, skálu Svojí lásky. A na tuto lásku odpovídáme, dáváme odpověď. A kladeli Ježíš tuto otázku: »Kým jsem pro Tebe?« je třeba myslet na to, že stojím na
skále Jeho lásky. On mne vede. Musím odpovědět, opřený o tuto skálu a pod
vedením Jeho samého.“

„Za koho mne pokládáte?“ – táže se nás Ježíš. Někdy se stydíme na
tuto otázku odpovědět, zdůraznil Svatý otec, protože víme, že v nás něco
není v pořádku, že jsme hříšníky. Ale právě to je okamžik vhodný k
důvěře v Jeho lásku a k odpovědi s oním smyslem pro pravdu, jako to
učinil Petr na břehu Tiberiadského jezera. „Pane, ty víš všechno.“ Právě
tehdy, kdy cítíme, že jsme hříšníci – řekl papež František – nás Pán velice
miluje a jako učinil rybáře Petra hlavou Své církve, tak také s námi něco
dobrého učiní:
„On je větší! On je větší! A řekneme-li z úcty a lásky, jisti si Jeho láskou a
Jeho vedením: »Ty jsi Boží Mesiáš«, prospěje nám to a umožní bezpečně kráčet
dál a den co den brát na sebe svůj kříž, který někdy tíží. Jděme kupředu s radostí
a prosme o milost: Otče, dej Svému lidu žít ustavičně v úctě a lásce k Tvému
svatému jménu a s jistotou, že nikdy neodejmeš svoje vedení těm, které jsi
postavil na skálu Svojí lásky.“

Oznámení
* Vikariátní konference v úterý 17.09. 2013 ve Staré Boleslavi – mše v 9:00 hod.
! v basilice sv. Václava !
*Pozn. 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 ZÁŘÍ 2013
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 4. 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
4. 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 3. 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 všechny (pokročilejší)
¾ kurz italštiny bude pokračovat každé pondělí (počínaje pondělkem 9. září)
vždy od 19.00 do 20.30 hod. na faře
· Zahájení školního roku ve farním kostele v pondělí 3. 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
· Poutní slavnost v Mratíně v neděli 29. září
¾ slavnostní poutní mše svatá ke cti sv. Michaela Archanděla v mratínské kapli
bude od 16.15 hod.

CO JE LEPŠÍ…
Občas prostě přemýšlím o tom, co je lepší. Když se mi v létě poštěstí
chodit po horách, udělám si na to trochu času. Na poloninách, odkud se můžete
rozhlížet tak daleko, jak jen dohlédnete, podívat se k obloze, a nadechnout se
volnosti. Vystoupíte z přítmí pohádkově krásné bučiny, a stejně pohádková
krajina se rozevře před vámi. Se svými loukami a borůvčím se pomalu táhne po
hřebeni hory, aby vás zavedla do dalšího stinného údolí. Jako by ta nádherná,
příjemně unavující cesta neměla mít konce. Tady myšlení nebolí. A tak se na
okamžik zastavím a zamyslím se někdy i nahlas nad tím, co je lepší. Nebo snad
nad tím, kde je to lepší. Které podhůří láká k sestoupení z důstojného ticha
horských svahů? To, ve kterém se každým rokem rozrůstají nové osady a
rekreační střediska? Možná. Je to krajina, kde se pomalu a jistě zabydluje
pohodlí. Ale s pohodlím odtud odchází klid a prostý život. Staré dědiny
nenávratně mizí. Vystřídají je pestré plakáty a upoutávky na luxus, zářící novotou
a nevkusem. Ta scenérie už se mi nelíbí zdaleka tak, jako na první pohled.
Nejvyšší čas podívat se na protější stranu hor. V údolích se skromně krčí
vesnice, a mezi nimi klikaté cesty. Pro rekreaci zde není vyhrazeno tolik místa.
Tady se totiž opravdu žije, ne právě snadno a bezstarostně. Místní přesto nejsou
nešťastní a zklamaní, že jim život nedal všechno, co si třeba přáli. Potkáte mnoho
takových, kteří mají sotva pro sebe, a přesto neváhají ze svého mála dát tomu,
kdo je poprosí. Tito lidé znají své kořeny a své místo ve světě. Vedou upřímný
život ve stínu horských úbočí, a stejně upřímná bývá i jejich víra. Tak to vypadá,
a doufám, že to tak opravdu je.
Udělal jsem si čas přemýšlet o tom, co je lepší. Netroufám si rozhodnout.
Co je lepší pro koho, co je lepší pro nás? Jsme tady v této skvostné krajině
alespoň na krátký čas, a tak máme možnost mnoho vidět, a něco málo i zažít.
Zajímá nás to vůbec? Určitě by mělo.
Konečně využiji možnosti poodejít stranou. Zastavit se, dívat se do údolí
a na sousední hřebeny a při tom zhluboka dýchat. Pak se lépe myslí. Já miluji
svobodu, a tak myslím nejraději právě na ni. Na skutečnou svobodu člověka
spojenou s odpovědností za svět, která je velikým darem Božím.
Karel Novák

