ZPRAVODAJ
Římskokatolické farnosti Brandýs nad Labem
ČÍSLO 12

PROSINEC 2020

Přeji požehnané vánoční svátky a děkuji za trpělivost a ohleduplnost při omezeních, které přináší koronavirová pandemie.
Josef Hurt

Mše svaté v době vánoční
Čtvrtek 24.12. – Štědrý den
Brandýs: Odpolední mše sv. v 16 h.
Stará Boleslav: Půlnoční mše sv. ve 24 h.
Toušeň: Večerní mše sv. od 21 h.
Zápy: Vánoční bohoslužba slova od 21 h.
Svémyslice: Půlnoční mše sv. od 23 h.
Pátek 25.12. – Narození Páně
Brandýs: Mše sv. v 9 h.
Sobota 26.12. – sv. Štěpána
Brandýs: Mše sv. v 9 h.

Neděle 27.12. – Sv. Rodiny
Brandýs: Mše sv. v 9.00 h.
Toušeň: Mše sv. v 10.30 h.
Svémyslice: Mše sv. ve 14.30 hod.
Čtvrtek 31.12. – sv. Silvestr
Brandýs: Mše sv. v 18 h.
Pátek 1.1. – Slavnost Matky Boží Panny
Marie
Brandýs: Mše sv. v 9 h.

Liturgický kalendář — prosinec
Čtvrtek 3. prosince
Památka sv. Františka Xaverského
Neděle 6. prosince
2. neděle adventní
Pondělí 7. prosince
Památka sv. Ambrože
Úterý 8. prosince
Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Neděle 13. prosince
3. neděle adventní
Pondělí 14. prosince
Památka sv. Jana od Kříže

Neděle 20. prosince
4. neděle adventní
Čtvrtek 24. prosince
Štědrý den
Pátek 25. prosince
Slavnost Narození Páně
Sobota 26. prosince
Svátek sv. Štěpána
Neděle 27. prosince
Svátek Svaté rodiny
Pondělí 28. prosince
Svátek svatých Mláďátek Betlémských

Rozhovor s Petrou Lorenzovou, nemocniční
kaplankou
Jak se stalo, že brandýská nemocnice má nemocniční kaplanku?
K otázce – zvláštní shodou náhod – bydlím na Nymbursku, několikrát týdně jezdím do Prahy a tak mne napadlo oslovit nemocnici někde v okolí. Povedlo se, domluvili jsme se a dnes tam již pracuji přes půl roku.
Oslovují Vás jen věřící pacienti? A co zaměstnanci? Jak Vás berou?
Určitě mě neoslovují jen věřící. Prací kaplana je potěšit všechny pacienty – někdo
řeší problémy či otázky v oblasti víry, někdo se snaží vyrovnat s problémy v rodině
a chce si o tom promluvit, někdo potřebuje „jen“ rozveselit. Samozřejmě – žádost
o společnou modlitbu, růženec či zapůjčení Písma mimořádně potěší. Zaměstnanci
vidí v práci kaplana pomoc. Zejména nyní, v době koronavirové, kdy jsem vlastně
jedinou návštěvou pacientů.
Kontakt na Petru Lorenzovou, nemocniční kaplanku: 606 582 848

Modlitba za vnitřní svobodu od strachu
Vojtěch Kodet
Pane Ježíši Kriste,
děkuji ti, že nejsem na život sám.
Děkuji ti, že mám tebe,
že jsi se mnou spojil svůj život
a že za tebou mohu přijít se vším, co mě tíží.
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Děkuji ti, že se před tebou nemusím vykazovat
žádnou dokonalostí ani žádným výkonem.
Vím, že mě miluješ takového, jaký jsem,
a že víš, co nosím ve svém srdci
a s čím každodenně zápasím.
Je tolik věcí, které mě chtějí od tebe vzdálit
a sebrat mi vnitřní pokoj
a svobodu, kterou jsi mi daroval.
Odevzdávám ti nyní všechny své starosti,
obavy, strachy a úzkosti.
Daruj mi, prosím, vnitřní svobodu
od obavy, že nemám věci lidsky pod kontrolou,
od ochromující starosti o zdraví své i svých blízkých,
od strachu z nemoci a ze smrti,
od úzkosti ze ztráty zaměstnání a chudoby,
od katastrofických scénářů budoucnosti.
Přijímám tě jako Pána mého života,
života mých drahých i celého světa.
Daruj mi prosím vnější i vnitřní svobodu,
abych neměl strach stýkat se se svými bližními,
abych uměl rozlišovat mezi zprávami, které ke mně přicházejí,
abych si zachoval naději v budoucnost a důvěru v tebe,
a ze strachu nezapomněl žít.
Prosím tě, Pane Ježíši, ujmi se nás.
Tolikrát jsi za svého života svým učedníkům říkal: „Nebojte se!“
Tolikrát jsi předával do jejich srdcí svůj pokoj.
Ujišťoval jsi je, že Otec ví, co potřebujeme
a že má také sečteny všechny naše vlasy na hlavě.
Pomoz nám, abychom věřili víc tobě a tvému slovu
než slovům, která zasévají strach.
Prosím tě, sejmi z nás a z celé naší společnosti
závoj strachu a úzkosti
a dej nám odvahu k důvěře, že se ti nic nevymklo z rukou.
Prosím tě o moudrost, abychom se každý den
dobře rozhodovali a správně jednali.
Pokud máme projít nějakou životní zkouškou,
dej nám, prosím, tu milost,
abychom to přijali a nespoléhali
jen na sebe, na svůj rozum a svoje síly.
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Odevzdávám se ti, Pane Ježíši,
na další den svého života.
Odevzdávám ti také všechny své drahé a prosím tě,
chraň nás před všemi úklady nepřítele spásy,
který rozsévá strach a ničí lidské vztahy,
odvádí nás od tebe a od důvěry
ve tvoji prozřetelnost, dobrotu a lásku.
Pošli své svaté anděly,
ať chrání mě i všechny mé blízké
od nemoci a nešťastných událostí.
Veď mě, prosím, svým Duchem,
ať mohu přinést pokoj všem,
se kterými se setkám.
Amen
Modlitba v době pandemie čínské chřipky, říjen 2020.

Zelenečská půlnoční
Zastupitelstvo obce Zeleneč zve na „půlnoční“ bohoslužbu slova, která se bude
konat na Štědrý den od 14 hodin odpoledne na asfaltové ploše hřiště Zeleneč (pakliže
to hygienické poměry dovolí).

Pravidelný pořad bohoslužeb
Brandýs n. L., kostel Obrácení sv. Pavla
Lázně Toušeň, kostel sv. Floriána
Svémyslice, kostel sv. Prokopa
Zápy, kostel sv. Jakuba
Mratín, kostel sv. Michala
Sluhy, kostel sv. Vojtěcha

Út, St 18.00, Čt 9.00, Pá 18.00, Ne 9.00
Ne 10.30
Ne 14.30
1. sobota v měsíci 16.15
mše nejsou
3. sobota v měsíci 16.15

Bohoslužby v okolních farnostech
St. Boleslav, Nanebevzetí P. Marie
Čelákovice, Nanebevzetí P. Marie
Mochov, sv. Bartoloměje
Nehvizdy, sv. Václava
Chvaly, sv. Ludmily

R.D. Mgr. Josef Hurt, administrátor
F.X. Procházky 24
250 01 Brandýs nad Labem

Po, St, So 9.00, Út, Pá 18.00, Ne 9.00, 18.00
St, Pá 17:30, Ne 9.30
Ne 8.00
Ne 11.00
Čt, Pá 18.30, So 8.30, Ne 8.30, 19.30

E-mail: padre@josefhurt.cz
Tel: 603 235 022
Web: www.farnost-brandys.cz

