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. ThLic. Jan Houkal,Th.D. 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
sobota 16:30 hod.- s nedělní platností
Kostelec n. Labem – sv. Víta (nám.)
sobota 15:00 hod.- s nedělní platností
Dřísy - Stětí sv. Jana Křtitele
poslední mše sv. 2/11 2014 v 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; mobil: 602 293 893; www.staraboleslav.com

„Stále jsi s námi a nikdy nebudeme sami.“
S bolestí v srdci oznamujeme, že po boji s těžkou nemocí
zemřel náš syn a bratříček

TOMÁŠ KREJCÁREK
Zemřel ve věku 14 let,
až do posledních chvil s láskou doprovázen rodiči.
Poslední rozloučení se koná v kostele Obrácení sv. Pavla
v Brandýse nad Labem
ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 10.30 hodin.
Po obřadu bude v úzkém rodinném kruhu uložen k poslednímu odpočinku
na staroboleslavském hřbitově.
Zádušní mše svatá bude sloužena v pátek dne 31. října 2014
v 18 hodin v kostele Obrácení sv. Pavla
v Brandýse nad Labem.
maminka Libuše, tatínek Petr a sestra Petruška
Za projevení soustrasti děkujeme.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Biskupové českých a moravských diecézí vyhlašují

DEN POSTU ZA MÍR NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ,
V AFRICKÝCH ZEMÍCH A NA UKRAJINĚ
PÁTEK 31. ŘÍJNA 2014
A následující týden, se každý den v poledne spojme
v modlitbě za mír alespoň krátkou modlitbou.
Modlím se k Tobě, Tvůrce přírody i člověka, pravdy a krásy!
Slyš můj hlas - vždyť je to hlas všech obětí všech válek a všeho násilí mezi
jednotlivými národy;
slyš můj hlas, když Tě prosím a vlož do srdcí všech lidí moudrost míru, sílu
spravedlnosti a radost ze společenství;
slyš můj hlas - vždyť mluvím jménem mnoha lidí v každé zemi a v každé
epoše dějin, kteří nechtějí válku a jsou připraveni kráčet cestami míru;
slyš můj hlas a uděl nám rozumnost a sílu, abychom vždy dokázali
odpovědět na nenávist láskou, na spravedlnost naprostou věrností
spravedlnosti, na bídu sebezáporem, na válku mírem.
Bože, slyš můj hlas a uděl světu svůj trvalý pokoj a mír!
Sv. Jan Pavel II.

Liturgický kalendář
Pro větší dobro věřících; kteří, ze závažného důvodu nemohou navštívit hřbitov ve dnech uvedených
níže, je možné získat odpustky pro duše v očistci již od 25.října za obvyklých podmínek

POBOŽNOST ZA ZEMŘELÉ
NA HŘBITOVECH
Sobota 1/11
00
*KOZLY 16 HOD.
Neděle 2/11
00
STARÁ BOLESLAV 15 HOD.
00
30
DŘÍSY 16 --- SKORKOV 11 HOD.
Sobota 8/11
30
KOSTELEC N.L. 14
00
následuje POUTNÍ MŠE (hřbitovní kostel) KE SV. MARTINU V 15 HOD.
01.11. Slavnost VŠECH SVATÝCH – doporučený svátek
* Brandýs n. L. - mše v chrámu Obrácení sv. Pavla v 1800 hod.
* Stará Boleslav - v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v 900 hod.
* Kostelec n. L. - kostel sv. Víta v 1500 hod.
* Poutní mše sv. v kostele Všech svatých v Kozlech v 1630 hod.(* viz. výše)
02.11. VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
„Těm, kteří přišli o domov, všechen majetek a trpí hlady, je nutné pomoci i našimi
dary. Proto VE SPOLUPRÁCI S CHARITOU ČR VYHLAŠUJEME NA TUTO
NEDĚLI 2/11 2014 CELONÁRODNÍ SBÍRKU na pomoc lidem v těchto zemích.
Prosíme, abyste ukázali svou velkorysost. Děkujeme všem, kteří se zapojí, a
všem žehnáme - Biskupové českých a moravských diecézí.“
* mše s nedělním rozpisem

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, 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).
04.11. Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
09.11. SVÁTEK ZASVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY – SBÍRKA Na charitní
činnost v arcidiecézi
10.11. Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
11.11. Památka sv. Martina, biskupa
12.11. Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
13.11. Památka sv. Anežky České, panny

PODĚKOVÁNÍ SV. ANEŽCE - 1989/2014
V sobotu 15. listopadu 2014 se od 10.30 hodin koná v katedrále sv. Víta,
Václava a Vojtěcha mše svatá, během níž budou lidé děkovat za 25 let svobody.
Bohoslužbu v 10:30 hod. (přenášena ČT) bude sloužit kardinál Pietro
Parolin, vatikánský státní sekretář, který do Prahy přijíždí na pozvání kardinála
Dominika Duky.
Předprogram slova a písní o sv. Anežce začíná ve svatovítské katedrále
v 10.00 hodin. Od 12.00 hodin následuje přátelské setkání na Hradčanském
náměstí, kde bude připomenuta atmosféra listopadu 1989.
Slova kardinála Dominika Duky,OP k 25. výročí svobody
Přestože se na 25. výročí návratu svobody a suverenity do naší vlasti,
které si budeme v listopadu připomínat, dívají někteří lidé s určitými rozpaky, já
patřím k těm, kdo za tento dějinný okamžik neustále děkují Bohu a všem, kdo se
před totalitou nesehnuli. Po komunistickém puči v roce 1948 mnozí prorokovali
komunismu jeden, maximálně dva roky. Přesto se ani po měnové reformě v roce
1953, která nebyla ničím jiným než státním bankrotem zapříčiněným politickým i
hospodářským diletantismem, ani po řadě stávek a nepokojů komunismus
nezhroutil. Jako každý jiný totalitní režim totiž věnoval veškeré úsilí holdování
svým idolům, které mělo svádět masy obyvatelstva k neustálému nadšení. Tak
frenetických oslav se nedostalo ani mužům 17. listopadu ani sv. Anežce České
kanonizované roku 1989.

Byla to opravdová víra, co spojovalo Jana Pavla II., Ronalda Reagana a
Margaret Thatcherovou, tedy jakýsi duchovní a politický motor demokratizace ve
světě a zároveň opora pro nesehnuté, kteří nepodlehli totalitním lžím. Společný
zápas o svobodu nakonec vyústil v to, že u nás téměř milión občanů, věřících i
sympatizujících, mohl přivítat na Letenské pláni polského papeže Jana Pavla II.
Nepochybuji o tom, že to byl zázrak, že to byl dar svobody, za který vděčíme
Bohu a přímluvě sv. Anežky, o které pověst vyprávěla, že její svatořečení bude
znamenat návrat dobra do naší vlasti.
Jedinečné setkání křesťanské mládeže pořádané v roce 1990 komunitou
Taizé, kdy mohlo naše hlavní město uvítat desetitisíce ideologií nepokřivených
mladých lidí, bylo radostným potvrzením, že Evropa znovu začíná hovořit
společnou řečí, že má jedno srdce a jednu duši. Letošní setkání mládeže
organizované po čtvrtstoletí opět v Praze je příslibem do budoucna, že Evropa i
dnes, kdy čelí novým nebezpečenstvím, zůstane jednotná. Zajisté, že duch
tohoto setkání bude jiný, ale věřím, že se neztratí vědomí odpovědnosti za dar
svobody.
Můžeme se připojit ke slovům, která nám zanechal Václav Havel: „Milá
Anežko, děkujeme Ti za ochrannou ruku, kterou jsi nad námi držela 25. listopadu
1989. Prosím, měj ruku i nadále připravenou, třeba ji ještě budeme potřebovat…“
16.11. 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – Sbírka na Den bible – biblické dílo
17.11. Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
18.11. Posvěcení římských bazilik sv. apoštolů Petra a Pavla
21.11. Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
*Poutní slavnost sv. Klementa I., papeže a mučedníka – mše sv. od
1800 hod v areálu basiliky sv. Václava. Tento pátek není mše v chrámu
Nanebevzetí Panny Marie.

22.11. Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
23.11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE – mše ! od 9:30 hod.
- tuto neděli není mše sv. ve Skorkově
24.11. Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků
Setkání Sdružení Mariánské mládeže se bude konat poslední pátek v měsíci
– tzn. 28.11. 2014 od 1900 hod. v Charitním domově ve Staré Boleslavi
29.11. 2014 SVATOHUBERTSKÁ MŠE – informace naleznete na nástěnkách
30.11. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Setkání dětí se sestrami vincentkami
po dopolední mši v 9 hod. u PM na farní zahrádce (za ambity kostela)

Informace,
které si pouštíme k tělu, nás ovlivňují
P. Pavel Semela
"Evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech,
ale v moci Ducha svatého a v přesvědčivé plnosti." (1Sol 1,5)
Když slyšíme ve zprávách o přepadeních, podvodech a zlu v nejrůznějších
podobách, může nás to naplnit vztekem, hněvem, nebo naopak
pocitem bezmoci, rezignace.
Oproti tomu pozitivní a dobré zprávy například o nezištně pomáhajících lidech
nás naplňují radostí, vlévají nám naději.
Informace, které si pouštíme k tělu, nás ovlivňují, mají nad námi moc.
Nemusíme proto slyšet úplně o každém neštěstí, které se událo.
Někdy je lepší televizi či internet vypnout. Důležitější ale je pustit si k tělu
evangelium - dobrou zprávu par excellence, která má moc naplnit moje srdce
pokojem, nadějí, a následně pak taky odvahou a silou se zlem bojovat.
"Evangelium je moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří" (Řím 1,16)
www.vira.cz

PŘÍPRAVY EVROPSKÉHO SETKÁNÍ ZAČALY!
WWW.TAIZEPRAHA.CZ
Vážení a milí, máme říjen a jen krátce zbývá do příjezdu mladých (ve věku 17-35 let)
z různých koutů světa do naší země.
V současnosti již je v Praze přítomen mezinárodní tým sestávající z bratří z Taizé, sester
sv. Ondřeje a mladých dobrovolníků, který bude pomáhat formovat místní PŘÍPRAVNÉ TÝMY (chcete
pomáhat, přihlaste se – nelze toto konat v „pár“ lidech) v jednotlivých místních církevních
společenstvích.
Pokud se chcete více zapojit do setkání, bylo by dobré mít již postupně více ujasněno, jak a
čím chcete pomoci ve svých farnostech. Zvláště se to bude dotýkat ubytování ve
Vašich rodinných společenstvích – tak jak zaznělo ve výzvě br. Paula při Národní pouti – pokud
jste uvážili takto podpořit toto setkání – vyzvedněte si u svých kněží FORMULÁŘ PRO HOSTITELE.
Děkujeme vám. Michal a Jan

Setkání pro zájemce, hostitele (ubytovatele) a
spolutvůrce ve Staroboleslavské farnosti v pátek 31.10.
2014 se s. Sárou NA a PO MŠI SVATÉ v 1800 hod.
-

Info o místě u o. Michala

Představení evropského setkání v Praze:
http://www.taizepraha.cz/predstaveni-evropskeho-setkani-v-praze11min/

Informační brožura ke stažení:
http://www.taizepraha.cz/informacni-brozura/

PROBUZENÍ PO SMRTI
Náznak našeho domova ve věčnosti
Jsme-li hladoví, ukazuje to na to, že existuje něco jako potrava.
Kdybychom byli bytostmi, které normálně nejedí a nejsou vybaveny k jídlu pociťovali bychom hlad? A všimněte si, jak jsme neustále překvapováni časem
(„Jak ten čas letí! To snad není ani možné, že John už je dospělý a oženil se!“)
Proč jsme tak časem zaskočeni? Ledaže v nás vskutku existuje něco, co není
dočasné… Touha po věčnosti je totiž zabudována v nás všech.
Jestliže si tedy stěžujeme na čas a radujeme se ze zdánlivě bezčasového okamžiku,
napovídá to, že jsme vždycky nebyli, nebo navždycky nebudeme bytostmi závislými čistě na čase.
Napovídá to, že jsme byli stvořeni pro věčnost. Nejen že jsme časem tísněni, zdá se, že si na něj
nejsme schopni ani za tisíc generací zvyknout. Vždycky nás čas ohromuje – jak rychle plyne, jak
pomalu plyne, kolik ho už uplynulo. Kam se ten čas poděl, vykřikujeme. Nejsme s to se mu
přizpůsobit, nejsme v něm doma. Je-li tomu tak, může se to jevit jako silný náznak toho, že existuje
věčnost a že ta je naším domovem.
Touha po radosti ukazuje k Bohu
C. S. Lewise přivedla k Bohu jeho touha po radosti, která zde na zemi nemůže dojít
naplnění. Pozemské skutečnosti totiž radost slibují jen zdánlivě. Zprvu je v našem životě touha po
něčem nepojmenovatelném. Je to přání, které námi proniká při vůni hořícího ohně, nebo při volání
divokých kachen, které nám letí nad hlavou. Pak ale tuto svou touhu spojíme s nějakým pozemským
předmětem. Věříme, že ji nalezneme, jestliže vyšplháme na vrchol vysněné hory, když najdeme
vzácnou květinu, získáme lásku určité krásné ženy, nebo když doplachtíme ve své plachetnici až za
modrý obzor ke své vlastní objevené zemi.
A přece, ať už je předmětem našeho hledání cokoliv, jakmile to najdeme, poznáváme, že to vůbec
neobsahuje tu radost, která nám lámala srdce touhou. Člověk tak dochází k poznání, že lidská duše
byla stvořena, aby se těšila z nějakého nekonečného „předmětu“. Když zde na zemi člověk po něčem
touží, zahlédne matně věčnost a Boha. Ve všech našich tužbách tak ve skutečnosti toužíme po
Bohu: Existuje totiž jen jeden Pramen Radosti.
Probuzení po smrti
Vzpomínám si, jak jsem na jednom obědě mluvil s C. S. Lewisem o smrti, nebo spíše
řečeno o probuzení po smrti. Ať to bude jakékoliv, říkali jsme, že naše reakce bude: „Jakpak by ne!
Ovšem, je to právě takové! Jak by to mohlo být jiné?“ Oba jsme se při tom usmívali. Bude to asi jako
přijít (opravdu) domů…
Zpracováno podle knihy Sheldona Vanaukena,
Přísné milosrdenství, C. S. Lewis a příběh velké lásky;
kterou vydalo nakladatelství Návrat www.navrat.cz .
Redakčně upraveno www.vira.cz

Úmysly apoštolátu modlitby na rok 2014
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:

Všeobecný: Aby opuštění lidé zakoušeli Boží blízkost a podporu bližních.
Evangelizační: Za dobré formátory, aby moudře vedli mladé seminaristy,

řeholníky a řeholnice.
Národní: Aby Boží království bylo posledním cílem, ke kterému každým dnem
svého života směřujeme vědomě.

Oznámení
* Mše sv. v Kozlech nebude: 22.11. a 29.11. 2014
* Vikariátní konference je v Benátkách nad Jizerou – úterý 18.11. 2014 – mše
00
v 9 hod.
*Pozn. Vážení, pokud někomu přestal docházet elektronický zpravodaj, nebo má o jeho zasílání
zájem – prosím napište mi na fara@staraboleslav.com Děkuji o. Michal

* AKCE FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM NA LISTOPAD 2014
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Podrobnější informace jsou oznamovány vždy v nedělních oznámeních
a zveřejňovány na internetových stránkách farnosti

Pravidelné aktivity
viz samostatný rozpis
Odpadnutí mše svaté a Teologického klubu v úterý 28. října
tento den odpadne pravidelná mše svatá v Lázních Toušeni jakož i
pravidelný Teologický klub
Odpadnutí náboženství ve středu (podzimních prázdnin) 29. října
vzhledem k podzimním prázdninám odpadnou ve středu 29. října všechna
náboženství jakož i Rozhovory o víře pro mládež
Rozloučení s Tomáškem Krejcárkem ve čtvrtek 30. a v pátek 31. října
viz parte
Slavnost Všech svatých v sobotu 1. listopadu
slavnostní mše svatá bude od 18 hod. ve farním kostele v Brandýse n/L.
Památka Všech věrných zesnulých v neděli 2. listopadu
všechny mše svaté budou podle obvyklého pořádku s tím, že mše svatá
v Zápech od 11.30 hod. bude sloužena v kostnici na hřbitově
Svatomartinská pouť v Martinově v sobotu 8. listopadu
poutní mše svatá u kapličky sv. Martina v Martinově bude od 16 hodin
Odpadnutí večerní mše svaté v pátek 14. listopadu
z důvodu našeho odjezdu na duchovní obnovu odpadne v pátek 14. listopadu
pravidelná páteční mše svatá od 18 hod. ve farním kostele v Brandýse n/L.

· Duchovní obnova pro starší děti a mládež 14. a 15. listopadu
¾ pravidelná duchovní obnova před začátkem adventu od pátku 14. listopadu
(podvečera) do soboty 15. listopadu (večera) v Kralupech n/V.
¾ je třeba si vyzvednout přihlášky a podrobnější informace
· Adventní duchovní obnova pro farnost v sobotu 29. listopadu
¾ duchovní obnova pro farníky na začátek adventu se uskuteční v sobotu 29.
listopadu od 14 hod. na faře
¾ zakončena bude mší svatou od 18 hod. s žehnáním adventních věnců ve
farním kostele v Brandýse n/L.

