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
neděle 15:00 hod.
R.D. Mgr. Michal Procházka, farář
Lázeňská 61/1, 250 02 Stará Boleslav; fara@staraboleslav.com;
602 293 893; www.staraboleslav.com

JAKÝ VZOR NABÍZÍME MLADÝM LIDEM DNES?
RYTÍŘE NEBO ŠVINDLÍŘE?
Mons. Aleš Opatrný
Svatý Václav je postavou, která provází České
dějiny více než tisíc let, což je dlouhá doba. Ve
světle legend je Václav představován jako vzdělaný
vladař, dobře vychovaný babičkou Ludmilou a
kněžími, úspěšně vládnoucí a přitom zbožný,
vedoucí život spíš mnišský než světský. Jak se ale
na něj dívat dnes, v souvislostech dnešní doby? Zkusme přijmout výzvy, které
nám i přes prostor tisíci let dává.
Václav nehledal okamžitý prospěch
Na čem tento muž v životě stavěl? Rozhodně se nevyhnul své životní vladařské
roli. Ale tím jeho život nevrcholil a neskončil. Jeho zakotvení bylo v křesťanské
víře, která ztvárňovala jeho život. A to nebylo v jeho okolí obvyklé. Bylo to možná
stejně nesamozřejmě, jako je tomu u nás dnes. A Václav, i ti, kdo ho vychovávali,
zejména jeho babička Ludmila, tuto odlišnost od okolí pěstovali a nesli, i když jim
život nakonec neusnadnila. Jinak řečeno: Václav se nezabýval jen tím, čím se
zabývali ostatní a nestavěl jen na tom, co přineslo okamžitý prospěch.
Václav stál u základů křesťanské Evropy
Další otázka se týká širších souvislostí. Kníže Václav byl spolubudovatelem,
základů křesťanské Evropy. Té Evropy, ve které se – přes mnoho krutostí –
vypěstovala úcta k životu, chápání života jako součásti dějin, péče o potřebné a
bezmocné, nádherné plody výtvarného, slovesného i hudebního umění, rozvinutá
filozofie a nakonec i rozvinuté přírodní vědy.
Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?
A co my dnes, jakou civilizaci, jakou Evropu dnes společně vytváříme? Jakou roli
hraje v našem snažení péče o věci trvalé, jakou péče o to, co dnes koupíme,
pozítří zahodíme? Jakou roli v této civilizaci hraje moudrost, kterou nelze zaměnit
ani za vychytralost, ani za peníze? Spoluvytváříme civilizaci, ve které má
čestnost důležitou roli? Jaký vzor nabízíme mladým lidem? Rytíře nebo
vychytralého švindlíře?
***************************
"Je to muž, který se proslavil tím, že jeho vláda je chápána jako vláda panovníka
spravedlivého, milosrdného, ohleduplného, ale také panovníka, který nechtěl
prolévat krev a byl ochoten nastavit svůj život. Čili tady myslím, že je ve svatém
Václavu nastaven model našim politickým představitelům," řekl v rozhovoru pro
ČT k aktuálnosti světcova odkazu kardinál Dominik Duka.

Liturgický kalendář
07.10. 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (Památka Panny Marie Růžencové)
14.10. 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
15.10. Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
17.10. Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
18.10. Svátek sv. Lukáše, evangelisty
21.10. 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – Den modliteb za misie – SBÍRKA NA MISIE
(bl. Karel I. Rakouský)
22.10. Památka bl. Jana Pavla II.
28.10. 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
****
1.11. Slavnost Všech svatých
2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

OTEVŘI

"Effatha – Otevři se!" (Mk 7,34)
Dva protikladné "hlasy"
slyšíme neustále ve svém životě:
"otevři se",
nebo "uzavírej se".
Uzavírej se – je to přece tvoje věc, jak žiješ.
Uzavírej se – ponoř se do sebe, dělej si, co chceš.
Uzavírej se – Nehledej Boha, jeho cestu, jeho názor na tvůj život.
Uzavírej se – nehledej Boží slovo pro tebe v Bibli, v rozhovoru s druhým
člověkem.
Otevři se X uzavírej se!
Dva různé hlasy,
jen jedna volba:
právě ta tvoje.

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 se nová evangelizace rozvíjela v nejstarších křesťanských
zemích.
2. Aby slavení Světového dne modliteb za misie vyústilo v obnoveném
závazku k evangelizaci.
3. Aby pomazání ke královskému kněžství nás uschopňovalo pro službu
církvi a světu.

ROK BIŘMOVÁNÍ
Modlitba kmotra za svého kmotřence

Otče svatý,
stojím nyní v otcovské (mateřské) a také služebné autoritě, kterou jsi mi skrze
svoji církev svěřil v den křtu mého kmotřence [jméno].
Uděl mi prosím milost, abych s ním nesl jeho břemena a ve všem mu žehnal, aby
mohl nést ovoce. Dej mi vytrvalost, abych mu byl duchovně blízko až do konce.
Kéž je mou radostí ohlašovat evangelium jeho srdci, jeho duši i jeho duchu. Kéž
je mou radostí, když se ty sám staneš jeho největší radostí.
Ano, požehnaný jsi, Bože zástupů, který mi dáváš [jméno] jako kmotřence, tento
plod stvoření, zplozený jeho tatínkem a maminkou. Prorokuji, že se plně stane
knězem, prorokem a králem. Vždyť proto do něj v den křtu sestoupil tvůj Syn,
Ježíš Kristus: aby zmařil dílo ďáblovo a vyhlásil království nebeské.
Sjednoť navěky mého kmotřence s tím, kdo se odvážil vzít na sebe jeho lidství.
Ať Ježíš řekne jen slovo, a bude uzdraven, osvobozen a spasen ode všech
soužení tohoto světa. Ve jménu Ježíše Krista také přikládám meč Ducha svatého
ke kořeni jeho duchovního života a přetínám každé negativní pouto s jeho
minulostí.

Kéž Duch svatý učiní z mého kmotřence věčný dar tvé slávě, aby už dnes požíval
darů a požehnání budoucího věku.
Kéž ho naplní horlivost k apoštolátu mezi jeho kamarády.
Probuď a odhal v něm dary, které jsi mu dal v den jeho křtu.
Rozvíjej v něm tyto dary, aby tvá církev vzkvétala.
Nyní, Otče, rozpomeň se na slova naléhavé prosby: „Hospodine, můj Bože, ať se
prosím vrátí do tohoto dítěte život!“ (1 Král 17,21).
Až přijde čas, přijmi prosím mé duchovní dítě do ráje spolu se mnou, nebo mě
navždy vyškrtni ze služby kmotrovství.
Musí růst v Kristu a já se musím menšit. Proto dnes přicházím, abych ti ho svěřil
a zasvětil. Přetvoř jeho srdce dítěte a dospívajícího v srdce apoštola radosti,
života a milosrdenství.
Kéž se tak stane. Amen.
Se svolením převzato z knihy: I darebák má duši, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství .

SESTRY VINCENTKY
zvou děti
na společné odpoledne…
Kdy? V sobotu 20.10.2012
Začátek?
Ve 13.00 hodin
Kde? Zahrada nebo jídelna CHD
J Těšíme se opět na Vás J

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

-

VÁS ZVE NA VÝLET V SOBOTU 20.10. 2012
DO ČELÁKOVIC
bližší informace zájemcům podá pí Markéta Bahníková

Oznámení
* J Výuka náboženství v jídelně Charitního domova ve Staré Boleslavi, každé
druhé 09.10. a čtvrté 23.10. úterý v měsíci od 15:30 hod. - info otec Michal.
Hlavní výuka probíhá ve farnosti Brandýs nad Labem – viz. minulý Zpravodaj.
* Vikariátní konference v úterý 16.10. 2012 v Brandýse n.L. – mše v 9:00 hod.
* Blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků Bedřicha Bachsteina a druhů Kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český, společně s Provincií
bratří františkánů srdečně zvou na slavnost Beatifikace 14. pražských mučedníků.
Beatifikace proběhne při slavné mši svaté v katedrále sv. Víta, Václava a
Vojtěcha dne 13. října 2012 v 10.00 hodin. Hlavním celebrantem bude kardinál
Angelo Amato, prefekt Kongregace pro svatořečení.
Blahořečení je významnou duchovní událostí, kdy bude v osobách
blahořečených bratří před oči všech věřících vyzdvižen mimořádný příklad
věrnosti víře a osobnímu poslání, střízlivé ochoty k oběti vlastního života i
pokojného přijetí utrpení a smrti a kdy se také budou moci dotknout tajemství
společenství svatých, které hlouběji odhaluje cíl životní pouti každého člověka.
Pražští mučedníci byli bratři františkáni, kteří
roku 1604 obsadili trosky kláštera u Panny Marie
Sněžné a začali ho renovovat. Pocházeli z různých
evropských národů - Itálie, Německa, Španělska,
Holandska a dalších, prožili však již nějaký čas na
našem území – přišli do Prahy z Brna a Olomouce – a
ovládali téměř všichni češtinu.
Za doby vpádu pasovských vojsk do Čech
roku 1611 byli nařčeni z kolaborace s katolickým
vojskem, na masopustní úterý 15. února 1611 do
jejich kláštera vtrhla pražská lůza a bratry bez milosti
pobila. Jejich těla zůstala několik dní pohozena na
svých místech, až v sobotu byli pohřbeni v křížové
chodbě kláštera a později v kapli sv. Michala.
Již krátce po jejich smrti začala být jejich
památka slavena pravidelně nějakou formou
pobožnosti. První kroky k jejich blahořečení byly
učiněny již v 17. století. Proces blahořečení byl znovu
zahájen v 30. letech 20. století, na 40 let byl přerušen komunistickým režimem a
obnoven byl až po roce 1989.
* R.D. Mgr. Vladimír KELNAR, okrskový vikář a kanovník, nabídl svým dopisem
ze dne 21. srpna 2012 svou rezignaci na kanonikát v Kolegiátní kapitule sv.
Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi. Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup
pražský, jeho nabídku přijal s účinností ke dni 15. září 2012.

* AKCE FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM NA ŘÍJEN 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
· Podzimní výlet pro děti v sobotu 13. října
¾ bližší informace budou oznámeny v nedělních oznámeních (v kostele i na
našich internetových stránkách) a na náboženstvích
· Setkání kněží našeho vikariátu v úterý 16. října
¾ tento den bude naše farnost hostit pravidelné setkání kněží našeho vikariátu
¾ mše svatá bude od 9 hodin ve farním kostele v Brandýse n/L. (večerní mše
svatá v Lázních Toušeň jakož i večerní Teologický klub na faře budou jako
obvykle)
· Dovolená od 22. do 26. října
¾ od pondělí 22. do pátku 26. října z důvodu dovolené odpadnou všechny
všednodenní bohoslužby i veškerý ostatní farní program.

ROK VÍRY A MY!
P. Vojtěch Kodet, O.Carm.

11. října 2012
zahájí Svatý otec slavením mše
svaté
na
Svatopetrském náměstí Rok
víry, který bude trvat
do slavnosti Krista Krále příštího
roku, do 24. listopadu
2013. Ne náhodou se začátek
Roku víry shoduje s
výročím
dvou
významných
událostí.
Jde
o
padesáté výročí zahájení II.
vatikánského koncilu
a dvacáté výročí vyhlášení
Katechismu katolické
církve. Už papež Jan XXIII.
vybral toto datum
záměrně. Byl to den, kdy se slavil
svátek Panny Marie,
Matky Boží, ustanovený k 1500.
výročí
efezského
koncilu,
na
kterém
bylo
vyhlášeno Mariino božské mateřství jako článek víry. Záměrná volba tohoto data
dává tušit význam, který současný papež dává Roku víry.
Na úrovni všeobecné církve proběhne řada různých akcí. To je všechno
pěkné, ale zůstává otázkou, jak se k tomuto Roku víry postavíme my. V
apoštolském listě Porta fidei k vyhlášení Roku víry papež Benedikt XVI. zdůraznil

nutnost znovu objevit cestu víry, tak jak o tom mluvil už od samého začátku
svého pontifikátu. Hned v druhém článku píše: „Často se stává, že křesťané mají
větší starost o sociální, kulturní a politické důsledky své činnosti a o víře uvažují
jako o samozřejmém předpokladu života společnosti. Ve skutečnosti však už
tento předpoklad nejenže není samozřejmý, ale často je i veřejně popírán. V
minulosti bylo patrné jednotící tkanivo kultury, obecně přijímané jako odkaz k
obsahu víry a jí inspirovaných ctností. Dnes se však zdá, že ve značné části
společnosti už tomu tak není. Důvodem je hluboká krize víry, která postihla
množství lidí. Nelze se smířit s tím, že by sůl ztratila svou chuť a světlo zůstalo
skryto.“
Podle Svatého otce je Rok víry „pozvánkou ke skutečnému a novému
obrácení se k Pánu, jedinému Spasiteli našeho světa“ (čl. 6). Nejde tedy jen o
hlubší seznámení se s poklady naší víry, ale především o oživení naší osobní
víry ve smyslu konkrétní důvěry a ochoty ke svědectví. Možná víc než kdy jindy je
potřeba právě v této době znovu objevit radost z víry a jejího předávání. „Misijní
nasazení věřících, jež nikdy nemůže zeslábnout, čerpá moc a sílu z
každodenního objevování Boží lásky“, píše Benedikt XVI. Jde tedy o každodenní
rozhodnutí „svěřovat se stále dokonaleji do náruče lásky, která se zdá být vždy
větší, neboť má svůj původ v Bohu“ (čl. 7).
Konkrétně je tento rok příležitostí, abychom se věnovali na jedné straně
sami sobě – udělali něco pro oživení naší víry –, a na straně druhé se otevřeli
Duchu svatému, který nám dá sílu ke svědectví i touhu šířit poznání Ježíše
uprostřed světa, ve kterém žijeme.
K oživení našeho křesťanského života včetně misijního zápalu je možné
prožít nějakou duchovní obnovu, seminář obnovy víry, farní misie nebo farní
exercicie všedního dne, založit ve farnosti společenství nebo obnovit to, co se
rozpadlo. V každém případě ani při organizování něčeho navenek nesmíme
zapomenout, že každá skutečná obnova začíná uvnitř, v srdci každého z nás.
S důvěrou prosme Matku Boží, které bylo celé dílo koncilní obnovy
svěřeno, aby nás vedla i v Roce víry, aby se stal skutečnou obnovou našeho
osobního vztahu s Bohem i obnovou našeho života v církevním společenství.
Zkráceno – celý článek na:
http://www.vojtechkodet.cz/temata/cirkev-a-svet/rok-viry-a-my.html

Hledejte
a budete žít;
zástupů,
říkáte.

dobro a ne zlo
a tak Hospodin, Bůh
bude s vámi, jak
Am 5,14

