
 

 
 

 
 
 

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  neděle 9:00; pondělí 9:00; úterý 18:00;  
- Nanebevzetí Panny Marie 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 v zimním čase se bohoslužby nekonají  

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  

mailto:jan.houkal@seznam.cz
http://www.farnostbrandys.cz/
mailto:crossmen@volny.cz
http://www.staraboleslav.com/


Modlitba je pokojná síla 
(bratr Roger z Taizé) 

 
Stále se radujte. ... 
Bez přestání se modlete. ...  
Nezhášejte oheň Ducha. ... (srov. 1 Tes 5,16-24) 

 
Stále se radujte 

Dlouho před příchodem Krista napsal jeden věřící toto pozvání: „Nepoddávej se 
zármutku,  Bůh tě chce vést k radosti.“ (Sir 30,21-23). Když cokoliv zahání Boží radost v 
nás, nezneklidňujme se!  

Bez ohledu na naše nejasnosti se nám znovu a znovu jako proud života nabízí pokorná, 
zcela pokorná důvěra v Boha.  

A může v nás vytrysknout tato modlitba: „Ježíši Kriste, světlo srdce mého! Ať ke mně již 
nemluví mé temnoty!“ Tato slova napsal ve čtvrtém století křesťan ze severní Afriky poté, 
co smrt zkosila několik jeho blízkých. Byl to svatý Augustin. 

Když k nám začnou promlouvat naše temnoty, mohou v nás vyvolat až závrať. Takřka z 
ničeho ale může vykvést pouštní květ, netušená radost. 

Bez přestání se modlete 

Modlitba nás nevzdaluje od zájmu o svět. Naopak, není nic zodpovědnějšího než 
modlitba: čím víc žijeme pokornou modlitbou, tím více jsme vedeni k lásce a k tomu, 
abychom ji vyjadřovali svým životem. 

A je k modlitbě zapotřebí mnoho slov? Ne. Víme, že i pár slov, často velmi 
neobratných, stačí k tomu, abychom mohli Bohu všechno odevzdat, své obavy i své 
naděje.  

Cesta, která vede z neklidu 

Jestliže se odevzdáme Duchu božímu, nalezneme cestu, která vede z neklidu k důvěře. 
Řekněme mu ve svém srdci: 

„Duchu svatý,  
dej, abychom se v každé chvíli obraceli k tobě. 

Tak často zapomínáme, že v nás přebýváš, 
že se v nás modlíš,  že v nás miluješ. 

Tvá přítomnost v nás je důvěra a nepřetržité odpouštění.“ 

Prostá krása společné modlitby 

Modlitba je pokojná síla, která na člověka působí a nedá mu jen tak dřímat. Z ní 
čerpáme nezbytnou sílu. Pro někoho ale může být modlitba o samotě velmi těžká. 



Takovému člověku se nabízí i modlitba společná. Krása společné zpívané modlitby, třeba 
jen ve dvou či ve třech, je neocenitelnou oporou duchovního života. Z prostých slov a 
dlouho opakovaných melodií může vyzařovat radost. Při společně zpívané modlitbě člověk 
cítí, jak v něm sílí touha po Bohu, a může prožívat kontemplativní očekávání. 

Ano, ať se raduje naše srdce! Prostá krása společné modlitby je 
místem, kde se obnovuje duch chvály. Nepatří snad zpívaná modlitba 
jakoby k prvním darů našeho vzkříšení? 

Je úžasné, že v době, kdy jsme v mnoha zemích světa svědky 
ochabnutí víry, se nám Duch svatý dává především skrze společnou 
modlitbu. 

 
Zveme Vás na  

Farní staroboleslavský ples v  Hlavenci 
a to 20. 2. 2015 od 19.30 hodin. 

 
Vstupenky již v prodeji,  

 kontakt –  
Habartová Jarmila tel. 775276586 a 
 Nohynková  Marie  tel.  731190137.  

Prosíme o věcné dary do tomboly.  
Děkujeme. Těšíme se na Vás. 

  

Liturgický kalendář 
 
 
28.12. Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa  

„Být jeden druhému odleskem Boží lásky.“ 
 
31.12. Sv. Silvestra  

- Mše Bohu na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží 
požehnání do roku nadcházejícího: 
17:00 Brandýs nad Labem – Obrácení sv. Pavla 
17:00 Stará Boleslav – Nanebevzetí Panny Marie 
 
23:00 Ekumenická bohoslužba TAIZE „Za mír“ – Nanebevzetí Panny Marie 
 
 
 

http://ikarmel.cz/kniha/Netusena-radost_101186.html


01.01. 2015 Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE – zasvěcený svátek 
    8:00 Kozly 
  8:30 Brandýs nad Labem 
  8:30 Všetaty 
10:00 Stará Boleslav - Nanebevzetí PM 

 10:15 Lázně Toušeň 
 10:30 Skorkov 
 14:30 Svémyslice 
 15:00 Kostelec nad Labem 
 16:15 Sluhy 
 18:00 Stará Boleslav – sv. Václav 
 
 
02.01. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů 

církve 
03.01.  Nejsvětějšího Jména Ježíš  

Nejsvětější jméno Ježíš bylo uctíváno od počátku církve. 
Vlastním svátkem začalo být slaveno od 14. století. V Itálii a v Evropě 
propagoval k němu mimořádnou úctu svatý Bernardin Sienský se svými 
žáky od začátku 15. století a teprve v následujícím se stal i liturgickým 
svátkem. Pro celou církev byl zaveden r. 1721.  

"Ježíšovo jméno znamená, že jméno samého Boha je přítomno v 
osobě jeho Syna, který se stal člověkem kvůli všeobecnému a definitivnímu vykoupení z 
hříchu. Jen jméno Boží přináší spásu, a napříště ho mohou všichni vzývat, neboť vtělením 
se Bůh spojil se všemi lidmi, -neboť pod nebem není lidem dáno žádné jiné jméno, v němž 
bychom mohli dojít spásy- Sk 4,12" (KKC 433)   

Zkratka - IHS -  znamená: „Ježíš, hříšných Spasitel“. 
04.01.  2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ 
04.01.  Slavnost Zjevení Páně (neděle) – Staroboleslavská farnost  

- mše se  žehnáním vody, kadidla a křídy 
 

Mudrci nebo králové, jak jsme zvyklí je nazývat, se v touze po 
poznání a objevování nového vydávají na dalekou cestu do neznáma, na 
cestu rizika, nebezpečí a nejistoty. Šli po této cestě hledání pravdy i 
navzdory nepřízni okolí. Dokonce určitě museli snášet posměch a údiv 
mnohých. Ale čím větší důvěrou ze světlem hvězdy šli a čím více toužili 
po setkání s pravdou, tím více jim světlo dodávalo důvěru. Takže se 
nelekali překážek, nedali se znechutit situací ani v Jeruzalémě, kde žili 
učitelé Zákona, kteří navzdory tomu, kým byli, nic nevěděli o 
novorozeném králi. To, co na mudrcích můžeme obdivovat, je velká 
snaha dopracovat se k pravdě, využít k tomu všechny možnosti. 

Věřící člověk už nemůže chodit po starých cestách svého života. 
Po setkání s Bohem se nám otevírají cesty, po kterých máme kráčet jako 
noví lidé.                                                      Mons. Viliam Judák, nitranský biskup 

 
06.01.  Slavnost Zjevení Páně (úterý)  - Brandýská farnost 

– mše sv. se žehnáním vody, kadidla a křídy v 18 hod. ve farním kostele 
v Brandýse n/L. (a nikoliv v Lázních Toušeni) 

 
 



Počátkem ledna proběhne již popatnácté 
celostátní Tříkrálová sbírka 

 
 
Do ulic našich obcí a měst se v lednu opět vyrojí charitní koledníci, aby u prahů 

domácností, na chodnících a náměstích předali poselství o narození Božího syna. Výtěžek 
sbírky je určen na pomoc lidem v obtížné situaci, kterým Charita pomáhá. 
 Charitní koledníci zazpívají koledu, věnují drobný dárek a poprosí o příspěvek do 
zapečetěné pokladničky s charitním logem. Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen na pomoc 
těm, kteří si sami pomoci nedokáží kvůli stáří, nemoci, hendikepu či nedobré sociální 
situaci.  
 Výtěžek sbírky bude použit na pomoc zejména v regionech, kde budou peníze 
vykoledovány, pak na jiné projekty v ČR a desetina výnosu pomůže v zahraničí. 
Nejvýznamnější záměry sbírky roku 2015 uvádíme na našich stránkách. 
 „Pomozte nám, prosím, svým darem pomáhat těm, kteří se bez naší pomoci 
neobejdou,“ vyzývá dárce ke štědrosti Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika. 
 Tradiční součástí sbírky je také Tříkrálový koncert, který se uskuteční v neděli 4. 
ledna 2015 od 18 hodin a v přímém přenosu jej uvede Česká televize na programu ČT 1.  
 Koncert moderují Martina Kociánová a Jan Čenský. Zahrají Lenka Dusilová a 
BAROMANTIKA, bratři Ebenové, INEKAFE a Adam Mišík. V průběhu koncertu budou 
tradičně odvysílány reportáže o pomoci lidem s postižením v jihočeské Kaplici, o 
navracení bezdomovců do běžného života v Olomouci a o podpoře sociálních projektů na 
Ukrajině Oblastní charitou Znojmo.   
 Přispět do sbírky lze také zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na 
číslo 87 777 (cena DMS je 30 Kč, na pomoc potřebným půjde 28,50 Kč. Službu provozuje 
Fórum dárců.). Sbírku je možné podpořit také příspěvkem na účet Tříkrálové sbírky číslo 
66008822/0800 u České spořitelny, VS 777). 
 V průběhu letošní Tříkrálové sbírky (2014) se díky štědrým dárcům sešla dosud 
nejvyšší částka v dosavadní historii sbírky – celkem 82 752 129 Kč. Do sbírky se zapojilo 
více než padesát tisíc dobrovolníků. Informace o záměrech roku 2014 lze najít na našich 
stránkách. 

Sbírku pořádá Charita ČR s podporou Nadace České spořitelny. 
 

KASIČKY NA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU BUDOU PŘÍTOMNY  
I V NAŠICH KOSTELÍCH V NEDĚLI 4.1. 2015 

 
11.01.  Svátek Křtu Páně – končí doba vánoční – koledy, výzdoba, jesličky 
 

Celoroční vánoce 
 

 Příchodem Ježíše Krista jsme se stali novým stvořením v lásce. 
Pochybovat o této skutečnosti znamená nepochopit evangelium. Přijměme výzvu, 
která je mnohem víc než vánoční, v duchu slov neznámého autora: 
 „Když ses do sytosti vynadíval na dítě v jesličkách, tak se jednoduše 
neotoč a nechoď pryč. Udělej jeho ruce svýma rukama. Jeho úsměv svým 
úsměvem. Jeho srdce svým srdcem… Udělej jeho oči svýma očima. Jeho uši 
svýma ušima a jeho ústa svými ústy. Ať ti k tomu dopomůže Bůh! V každém 
poznej svého bratra, svou sestru. Když jim setřeš slzy, podělíš se s nimi o jejich 
starosti i radosti, tehdy se Boží Syn narodil v tobě a ty se můžeš radovat a slavit 
Vánoce celý rok!“                                                     Mons. Viliam Judák, nitranský biskup 

http://www.trikralovasbirka.cz/clanky/pocatkem-ledna-probehne-jiz-popatnacte-celostatni-trikralova-sbirka/


LITURGICKÉ MEZIDOBÍ 
 
17.01.  Památka sv. Antonína, opata 
18.01. Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů  

Obraz byzantské Průvodkyně na cestách života (Hedegetrie), přinesený 
sv. Cyrilem a Metodem na Velkou Moravu, je uctíván jako obraz, který se 
váže k liturgické památce Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. 

„Bože, Ty shromažďuješ rozptýlené národy, aby vytvářely jednotu 
ve Tvém milovaném Synu a dosáhly spásy; na přímluvu jeho Matky, 
Panny Marie, dej, ať Tě celé lidstvo společně chválí v jedné církvi: Skrze 
Krista, našeho Pána. Amen.“  
 
 

18.01. 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – „Za jednotu křesťanů“ 
21.01. Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice 
24.01. Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 
 
24.01. Slavnost Obrácení sv. Pavla - hlavní poutní mše svatá pro celou farnost 
bude ve farním kostele v Brandýse n/L. sloužena v sobotu 24. ledna od 18 hod.  
po mši svaté jsou všichni farníci zváni na „farní agapé“ na faru 
 
25.01.  3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
26.01. Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 
28.01. Památka sv. Tomáše Akvinského 
31.01. Památka sv. Jana Boska, kněze   
 
 

POUŤ DŮVĚRY S KOMUNITOU TAIZÉ 
WWW.TAIZEPRAHA.CZ 

 
· Kdo by chtěl pomoci se zpěvem na Silvestrovské bohoslužbě – zkouška pod 

vedením Standy Předoty v neděli 28/12 2014 v 1500 v Charitním kněžském 
domově 

· Kdo by chtěl pomoci s přípravou občerstvení na Silvestrovský večer – 
Festival národů – tak může něco sladkého nebo slaného upéci – informace se 
sbíhají u Markéty Bahníkové (kontakt níže) 

· Účast naší farnosti ubytováním poutníků ale zdaleka nekončí. Ti, kdo nemají 
možnost poskytnout ubytování, mohou pozvat staroboleslavské poutníky stále na 
novoroční oběd. V této věci prosím kontaktujte Vladimíra Šimíka (kontakt níže) 

· Vrcholem setkání bude společná oslava konce roku 31.12. 2014 Nejprve se 
(obě farnosti) ve 2300 hod. shromáždíme v kostele Nanebevzetí Panny Marie, 
abychom modlitbou, zpěvem a tichým rozjímáním poděkovali Bohu za uplynulý 
rok a prosili za mír ve světě. Potom se přesuneme do nedaleké tělocvičny 
(Tělocvična U Karla IV.; Maxe Švabinského 117), kde se budeme veselit a 
radovat z různorodosti a zároveň jednoty Kristovy církve. Pojmenování „Festival 
národů“ je víc než výmluvný. Všichni jste srdečně zváni na netradiční prožití 
Silvestra, který vám určitě zůstane v srdci. 

 
Za přípravný staroboleslavský tým Vladimír Šimík(602266586)  a Markéta Bahníková(731793996) 

http://www.taizepraha.cz/


 
Pondělí 29. prosince 2014 
 Dopoledne příjezd mladých lidí 
 17:30 večeře* 
 19:00 večerní modlitba**, okolo 22:00 návrat do míst ubytování 
Úterý 30. a středa 31. prosince 2014 
 8:30 ranní modlitba v hostitelském společenství (k. Obrácení sv. Pavla-  Brandýs n.L. a k. 
Nanebevzetí PM – Stará Boleslav), následuje setkání ve skupinkách 
 Oběd 
 13:00 polední modlitba v chrámech v centru Prahy 
 Odpoledne: workshopy 
 17:30 večeře* 
 19:00 večerní modlitba** 
 31. prosince: 23:00 v hostitelských společenstvích noční modlitba za mír a „festival 
národů“, 
okolo 2:00 návrat do míst ubytování 
Čtvrtek 1. ledna 2015 
 Ranní bohoslužby místní církve, poté společný oběd u hostitelů 
Odpoledne: setkání organizované podle zemí na výstavišti nebo na různých místech 
Prahy 
 17:30 večeře* 
 19:00 večerní modlitba**, okolo 22:00 návrat do míst ubytování 
Pátek 2. ledna 2015 
 8:30 ranní modlitba v hostitelském společenství (k. Obrácení sv. Pavla-  Brandýs n.L. a k. 
Nanebevzetí PM – Stará Boleslav), potom odjezd 
 

Poznámka: časové rozvržení je provizorní. Konečná verze programu bude k dispozici v prosinci. 
* večeře a balíček s obědem na další den se bude vydávat ve výstavních halách v Letňanech 

** večerní modlitby se budou konat na výstavišti v Letňanech a zároveň v katedrále 
 

Workshopy - začínají v 15:00, pokud není uvedeno jinak. Budou tlumočeny do angličtiny a češtiny. 
Jejich obsah je přizpůsoben věku účastníků setkání, tedy mladým lidem a dospělým. Většina 
workshopů, které proběhnou 30. prosince, se bude opakovat i 31. prosince. Všichni obyvatelé Prahy a 
jejího okolí bez ohledu na věk se mohou zúčastnit všech částí programu, aniž by potřebovali 
vstupenku nebo se museli předem hlásit (předem registrovat se musejí pouze mladí lidé z jiných 
regionů). Workshopy s biblickou a duchovní tematikou, tematikou sociální angažovanosti, Evropy, 
hudby, umění, dějin Prahy apod. se budou konat na různých místech v Praze a v halách výstaviště. 
Přehled a místa na : http://www.taizepraha.cz/workshopy/ 
 
 

Úmysly apoštolátu modlitby na rok 2015 
 

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. Za vyznavače různých náboženství a za všechny lidi dobré vůle, aby 
společně usilovali o mír ve světě. 
2. Za řeholníky a řeholnice, aby v tomto roce, který je věnován zasvěcenému 
životu, znovu objevili radost z následování Krista a s horlivostí se věnovali službě 
chudým.  

http://www.taizepraha.cz/workshopy/


3. Abychom plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali Boží vůli.  
 

Oznámení 
* Vikariátní konference je v Lysé nad Labem – úterý 20.01. 2015 – mše v 900 hod. 
* Mše sv. „Za náš národ, naši zem“ – sobota 31.01. 2015 v 9:15 hod. 
* Poutní Slavnost Obrácení sv. Pavla  - mše v 18 hod. sobota 24.10. 2015 
*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 LEDEN 2015 

Podrobnější informace jsou oznamovány vždy v nedělních oznámeních 
a zveřejňovány na internetových stránkách farnosti 

 
· Program setkání pořádaného komunitou Taizé v naší farnosti 
¾ všichni farníci jsou zváni především na společné modlitby, které proběhnou 

ve dnech 30. a 31. prosince a 2. ledna vždy od 8.30 hod. ve farním kostele 
v Brandýse n/L. 

¾ 1. ledna se hosté budou účastnit dopoledních mší svatých v Brandýse n/L. a 
v Lázních Toušeni 

¾ silvestrovská modlitba 31. prosince od 23 hod. se uskuteční společně se 
staroboleslavskou farností v kostele Panny Marie ve Staré Boleslavi 

¾ i ve dnech 29. prosince až 2. ledna bude veškerý bohoslužebný program 
podle vánočního rozpisu 

¾ všem ochotným farníkům děkuji za pomoc 
· Pravidelné sbírky na opravu našich kostelů, především kostela farního 
¾ i v nadcházejícím roce 2015 se budou vždy první neděli v měsíci konat při 

všech bohoslužbách sbírky na opravu našich kostelů, především na 
probíhající opravu kostela farního 

¾ všem dobrodincům patří velký dík 
· Pravidelný farní program od pátku 2. ledna 
¾ počínaje pátkem 2. ledna začne zase veškerý obvyklý farní program 
· Slavnost Zjevení Páně v úterý 6. ledna 
¾ slavnostní mše svatá s žehnáním vody, kadidla a křídy (a také s prvním 

svatým přijímáním dvou našich dětí) bude od 18 hod. ve farním kostele 
v Brandýse n/L. (a nikoliv v Lázních Toušeni) 

· Poutní slavnost Obrácení sv. Pavla v sobotu 24. ledna 
¾ hlavní poutní mše svatá pro celou farnost bude ve farním kostele v Brandýse 

n/L. sloužena v sobotu 24. ledna od 18 hod.  
¾ po mši svaté jsou všichni farníci zváni na „farní agapé“ na faru  

***** 
 

Milé děti! 
Oznamujeme Vám, že příští setkání bude v neděli 18. LEDNA 2015. 

Setkáme se po mši sv. před kostelem Panny Marie,  
pak se společně přesuneme do prostor Charitního domova. 

Prosíme abyste si sebou přinesli přezuvky. Těší se na vás sestry Vincentky :-) 

mailto:fara@staraboleslav.com
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