
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

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:fara@staraboleslav.com
http://www.staraboleslav.com/


„Přijmout Ježíše jako Krista“ 
DUCHOVNÍ OBNOVA VE STARÉ BOLESLAVI 

 
Spojená s přípravou na NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES 2015 

 
Od 19. února 2015 + 26.2. + 5.3 + 12.3. + 19.3 do 26.3 2015 

v Kněžském (charitním) domově od 19:00 hod. 
 
 

 

Motto: Eucharistie – smlouva nová a věčná 

 

Starozákonní příslib nové smlouvy zdůrazňuje prorok Jeremiáš v 31. 
kapitole počínaje veršem 31. Naplňuje se v novozákonním vztahu smlouvy mezi 
Kristem – ženichem a církví – nevěstou. 

Hlavním motivem loga jsou ruce, které symbolizují smlouvu, spojení a 
jednotu. Ruka je také symbolem oběti – nabídnuté pomoci. Ruce v logu mají 
zároveň připomínat ruce kněze, který je při eucharistické modlitbě vztahuje nad 
chléb a víno.  

Hlavní motiv loga je umístěn ve čtyřech kapkách, které dohromady tvoří 
kříž. Žlutooranžová barva představuje barvu dozrálých klasů, zelená barvu vína. 
Červená připomíná Kristovu krev a modrá Pannu Marii stojící pod křížem. 
Červená a modrá jsou zároveň barvami národními. Všechny čtyři kapky spojuje 
Eucharistie – střed našeho života. 

 
http://nek2015.cz/ 

 
Bože, náš nebeský Otče, děkujeme Ti, že s námi 

uzavíráš z lásky smlouvu novou, věčnou, nejsvětější, 
když nám Kristus na oltáři dává Svoje Tělo a Krev. 

Uč nás tuto smlouvu slavit, 
milovat a zachovávat.  

Požehnej, ať náš Národní eucharistický kongres  
obnoví v nás ctnosti víry, lásky, naděje a  

sílu k jednotě a vzájemnosti,  
aby společenství Církve neslo světu radostnou zvěst. 

Na přímluvu Matky Boží ať s novou a hlubší úctou  
přijímáme Tělo a Krev Tvého jediného Syna,  

který s Tebou v Duchu Svatém věčně žije a kraluje.  
Amen. 

 
Otče náš. Zdrávas Maria. 

 

http://nek2015.cz/


KŘÍŽOVÉ CESTY V NAŠICH farních KOSTELÍCH 
 

Obrácení sv. Pavla  každý pátek od 17:30 hod. 
 

Nanebevzetí Panny Marie středa 8:30 hod. pátek 17:30 hod. 
 

Sv. Václav   neděle 17:30 hod. 
 
 

KDYŽ SE ŘEKNE PŮST? 
Rozhovor s P. Vojtěchem Kodetem O.Carm. pro Katolický týdeník 
7/2007. 

Co si pod slovem půst vůbec v dnešní době představujeme, jak se k 
němu stavíme a co od něj očekáváme? A proč se tedy postit a jak se správně 
postit? Co od půstu máme očekávat? Nakolik je důležité, aby byl půst skutečně 
postem od jídla? Nemá stejný, nebo dokonce větší význam půst od různých 
zálib? Jaký má půst smysl? 

Co si pod slovem půst představujeme,  
jak se k němu v dnešní době stavíme a co od něj očekáváme? 

  
Dnes mnozí, zejména mladí lidé, nechápou, co by měl půst člověku 

přinést pozitivního. Ještě tak nějaká dieta na zhubnutí, ale křesťanský půst? 
Nemyslím si, že by byl půst věcí minulosti. A právě mnozí mladí lidé se ve své 
touze po autentičnosti těžko mohou ztotožnit s polovičním řešením čehokoli. 
Neuspokojí je alibistické odůvodňování proč to dnes nejde, anebo proč to obecně 
nemá smysl. Osobně znám mnoho mladých, kteří s postem mají dobrou 
zkušenost. Každý, kdo to jednou poctivě vyzkoušel, ví, že půst má smysl. 
Nedostatek vlastní zkušenosti a také přílišná pohodlnost mohou způsobit, že 
člověk opakuje všechny možné „rozumné“ důvody, jen aby se postem nemusel 
zabývat.  

 
A proč se tedy postit? Co od půstu máme očekávat a  

jak ho dnešnímu člověku předložit? 
 

Je jistě důležité mluvit o všem, co souvisí s životem víry, současným 
slovníkem a způsobem, který by nečpěl starobou. Podstata postu je ale stále 
stejná, s dobou se na tom nic nemění. Je dokonce jevem všeobecně 
náboženským, jenž nesouvisí jen s křesťanstvím. Všechna náboženství, která 
jsou projevem hledání Boha, počítají s postem jako s prostředkem očištění, 
vnitřního sjednocení, projevem pokání a cesty k vnitřní svobodě. V křesťanství, 
které zde navázalo na starozákonní tradici, má půst ale ještě jeden velmi důležitý 
rozměr – z hlediska víry dokonce ten nejdůležitější. Je projevem touhy po Bohu, 
pokory před Bohem a ve spojení s prosebnou modlitbou i projevem lásky 



k druhým. Nejde tedy jen o asketický výkon, který by člověku navozoval příjemný 
duševní pocit nebo uspokojení z překonání sebe sama. Pro nás křesťany je půst 
především výrazem touhy předstoupit před Boha s vírou a oddaností, s vědomím 
bytostné závislosti na něm a s očekáváním jeho zásahu do života našeho nebo 
našich drahých. Je vyjádřením touhy po setkání s ním. Ve spojení s modlitbou 
nás také půst pro toto setkání disponuje. V mnišské tradici je vnímán jako jeden 
z důležitých prostředků dosažení čistoty srdce, tedy vnitřního spojení s Bohem 
v lásce.  

 
Když je půst důležitý, proč jej církev dnes tak málo doporučuje? 

 
Lze to pochopit vzhledem k dřívější přísné praxi postu, spojené 

s množstvím příkazů a zákazů. To vyvolalo kyvadlovou reakci v odklonu od 
předpisů a kladení důrazu na duchovní rozměr postu. Od starokřesťanských dob 
byly postním dnem středa a pátek, na památku Kristova zatčení a smrti. Později 
se zavedl půst před Velikonocemi, nejprve několikadenní, pak ve Svatém týdnu 
a potom se vztahoval na celou dobu postní. Praktikoval se také před přijetím 
i udílením svátostí. Pozůstatky této praxe najdeme ještě v některých řeholních 
komunitách. Církev nadále půst doporučuje všem křesťanům, ale je závazný jen 
dva dny v roce. Větší důraz je kladen na vlastní svobodu a zodpovědnost 
každého jednotlivce, a to je dobře. Má-li být půst projevem synovského vztahu 
k Bohu a ne zákonictví, musí být dobrovolný. 

Nakolik je důležité, aby byl půst skutečně postem od jídla?  
Nemá stejný, nebo dokonce větší význam půst od různých zálib? 

 
Půst ve vlastním slova smyslu je vždy zdržení se jídla, popřípadě pití. To, 

že se v poslední době klade důraz především na jeho duchovní rozměr, často 
končí tím, že se vlastně žádný půst nekoná. Střídmost či zdrženlivost ve věcech, 
které nás zotročují (například nemírné sledování televize, počítačové hry, alkohol 
nebo jakýkoli druh závislosti) má veliký význam pro svobodu člověka. Taková 
zdrženlivost je vnímána jako léčebný prostředek duše i těla a cesta k vnitřnímu 
osvobození. Vede k hlubšímu poznání sebe sama, vlastních limitů a ukáže, na 
čem jsem v životě vlastně závislý.  

 
Co když ale taková zdrženlivost – ať už od jídla nebo jiných věcí – 

způsobí, že ten, který se postí, je podrážděný a nepříjemný svému okolí? 
Má takový půst smysl? 

  
Často slýchám, že je lepší se nepostit a být laskavý, než se postit a být 

protivný ke všem kolem sebe. Něco na tom je. To, že se postíme, nás 
neosvobozuje od největšího přikázání lásky, ba naopak. A my bychom měli na 
prvním místě dbát na to, abychom byli lidmi lásky. V padesáté osmé kapitole 
knihy proroka Izaiáše čteme, že pravý půst nespočívá v tom, že se člověk 
navenek pokořuje, ale že je milosrdný k druhým a nezavírá srdce před 
potřebnými. Na druhou stranu je třeba říci, že kdo se brání špatné náladě jen tím, 
že se dobře nají a napije, nikdy nenajde pravou příčinu své náladovosti a nemůže 
se změnit. Jen když na čas odložím všechna svá náhražková uspokojení, 
poznám o sobě pravdu a mohu se sebou něco vážně dělat. Jinak to zlé 



a nevědomé ve mně bude sílit a jednou v daleko větší míře vyjde napovrch. Je to 
právě půst, který nám pomáhá odkrýt to, co nás zevnitř ohrožuje. Ale nejen to: je-
li spojen s opravdovou modlitbou, pak Boží milost člověka skutečně proměňuje 
a zjemňuje. Po několika dnech takového postu je i tvář člověka zvláštně 
prozářená a zklidněná, a to je obraz nového pokoje v srdci. 

 
Jak se tedy správně postit? 

 
V postu je velmi důležitá naše motivace. Ježíš upozorňuje, že nemáme 

nic dělat jen z ohledu na uznání od lidí a pro vlastní prospěch. Farizeovi 
v evangeliu posloužil půst jen k posílení jeho pýchy a namyšlenosti, což ovšem 
nebyla chyba postu, ale postoje. Správně se postí ten, kdo se pro to rozhodl 
svobodně, bez postranních úmyslů a zachovává určitou míru rozumnosti 
a zodpovědnosti ke svému zdraví. Je velmi důležité, abychom půst prožívali 
nejen ve spojení s modlitbou, ale také se vztahem k druhým lidem. Tradičně půst, 
modlitba a milosrdenství patří nedílně k sobě. Například v Itálii v době postní lidé 
v kostele sbírají potraviny, které se postem ušetří, aby je pak rozdali chudým 
rodinám. V klášterech oddělí peníze, ušetřené v den postu, na dobročinný účel. 
Podle učení církevních otců je půst duší modlitby a modlitba duší postu. Půst 
sám pak nevydá plody, není-li zavlažován milosrdenstvím. To však musím 
projevovat nejen k druhým, ale i k sobě. Proto je důležité, aby moje rozhodnutí 
pro půst nemělo příchuť sebetrestání, ale bylo uděláno s radostí.  

Liturgický kalendář 
01.03. 2. NEDĚLE POSTNÍ 
08.03. 3. NEDĚLE POSTNÍ 
13.03. Výroční den zvolení papeže Františka 
 

Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že jsi nám daroval papeže Františka. 
Prosíme tě, žehnej mu v jeho náročné službě. Naplňuj ho stále svým svatým 

Duchem, aby v jeho síle hlásal evangelium o tvém milosrdenství 
celému světu. Ochraňuj ho ode všeho zlého a pošli mu dobré 
rádce a spolupracovníky. Naplňuj ho svou láskou, aby tě miloval 

nade všechno a s horlivostí i pastýřskou láskou vedl Boží lid, který jsi mu svěřil. 
Amen 
 
15.03. 4. NEDĚLE POSTNÍ – SBÍRKA „Na charitní činnost v arcidiecézi“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIETRICH BUXTEHUDE Membra Jesu nostri 
pěvecký sbor Notre Dame z Týnského chrámu 
 
Neděle 15. března v 18:00 hod. 
Kostel Obrácení sv. Pavla, Brandýs nad Labem 
vstupné dobrovolné 
 
19.03. Slavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE  
 - ve Staroboleslavské farnosti mše sv. u PM v 9:00 hod. 
22.03. 5. NEDĚLE POSTNÍ 

Milé děti! 
Oznamujeme Vám, že příští setkání bude v neděli 22. BŘEZNA 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 J 

 
25.03. Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 
 

Sdružení Mariánské mládeže 
Další setkání je v pátek 27. února 2015 v 1900 hod. v Charitním domově ve 

Staré Boleslavi (vchod z Jungmannovy ulice – naproti kostelu PM). Setkání je 
vhodné pro holky i kluky ve věku 14-25 roků. Těší se na Vás s. Romana J 

29.03. KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE – mše s žehnáním ratolestí 
 

- je poslední (6.) neděle postní a je počátkem Svatého týdne, zasvěceného 
památce Kristova utrpení, které začíná jeho mesiášským vjezdem do 
Jeruzaléma, proto se na začátku mše koná žehnání ratolestí a koná se 
průvod do kostela, kde se slaví mše. V kraji Jeruzaléma rostou palmy, 
které bylo zvykem světit. V našich krajích palmy zastoupily nejčastěji 
větvičky jívy – kočičky, ale světily se také košťata z břízových větví, 
jedlové chvojí, lýkovec, klokočí, jalovec, narašené pruty vrby, lípy, hlohu, 
z nichž se vytvořil svazek a ovázal se červenou stuhou. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



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. Aby se ti, kdo se věnují vědeckému výzkumu, dali do služeb blaha člověka 
v jeho celistvosti.  
2. Za ženy, aby byl stále více uznáván jejich jedinečný přínos, kterým přispívají k 
životu církve. 
3. Za sílu k odpuštění pro každého, kdo v srdci uchovává nenávist. 
 
 

Oznámení 
 

* Vikariátní konference je v Brandýse nad Labem – úterý 17.03. 2015 – mše v 900 
hod. 
* Mše sv. „Za náš národ, naši zem“ – sobota 28.03. 2015 v 9:15 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 BŘEZEN 2015 
Podrobnější informace jsou oznamovány vždy v nedělních oznámeních 

a zveřejňovány na internetových stránkách farnosti 
 
 

· Odpadnutí všednodenních bohoslužeb od 9. do 13. března 
¾ v době jarních prázdnin okresu Praha-východ odpadnou všechny 

všednodenní mše svaté (od pondělí do pátku) v naší farnosti 
¾ tento týden odpadne i veškerý ostatní pravidelný farní program 
· Pobožnosti křížové cesty v našich kostelech 
¾ v pátky 6. a 27. března vždy od 17.30 hod. a pak na Velký pátek 3. dubna od 

15.00 hod. v Brandýse n/L. 
¾ v úterky 3., 17.. 24. a 31. března vždy od 17.30 hod. v Lázních Toušeň 
¾ i během pobožnosti křížové cesty bude zachována příležitost ke svátosti 

smíření 
· Setkání rodičů ohledně prvního svatého přijímání ve čtvrtek 19. března 
¾ prosím rodiče dětí, které půjdou letos k první svaté zpovědi a prvnímu 

svatému přijímání, aby přišli na krátké informativní setkání ve čtvrtek 19. 
března po mši svaté (tj. od 19 hod.) na faru 

· Postní koncert v neděli 15. března v Brandýse n/L. 
¾ všichni jsou srdečně zváni na postní koncert v neděli 15. března od 18 hod. 

do farního kostela v Brandýse n/L. (vstupné dobrovolné) 

mailto:fara@staraboleslav.com


¾ zazní barokní postní meditace Dietricha Buxtehudeho Membra Jesu nostri 
nad jednotlivými částmi Ukřižování v podání sboru Notre Dame z Týnského 
chrámu (viz samostatný plakát) 

· Setkání kněží našeho vikariátu v úterý 17. března v Brandýse n/L. 
¾ mše svatá bude od 9 hod. ve farním kostele v Brandýse n/L.  
· Postní duchovní obnova pro starší děti a mládež 20. a 21. března 
¾ postní duchovní obnova pro starší děti a mládež se uskuteční od pátku 20. 

března (podvečera) do soboty 21. března (večera) v Nymburce 
¾ je třeba si vyzvednout bližší informace a odevzdat přihlášky co nejdříve 
· Zpovídání během doby postní 
¾ po celou dobu postní (kromě týdne jarních prázdnin a pátku 14. března) dle 

obvyklého rozpisu 
¾ velké předvelikonoční zpovídání za účasti ještě dalších zpovědníků proběhne 

v pondělí Svatého týdne (30. března) od 18.30 hod. v Brandýse n/L. 
· Přihlášky na letní akce pro děti a mládež 
¾ Turistická a poutní velkovýprava pro starší děti a mládež Slovensko 2015 od 

pondělí 20. července (brzy rána) do soboty 1. srpna (večera) 
¾ Poutní čundrovýprava pro starší děti a mládež České středohoří 2015 (pokud 

bude o akci zájem) od pondělí 10. do pátku 14. srpna 
¾ Letní dětský tábor Mariánská 2015 od soboty 22. srpna (rána) do soboty 29. 

srpna (večera) 
 

Moje místo 
WWW.VOJTECHKODET.CZ 

 
Při Ježíšově předpovědi vlastního utrpení vyjadřuje dokonce i jeho 

učedník Petr naprosté nepochopení Ježíšových slov. Smýšlení Boží je ale stejně 
i pro nás častým kamenem úrazu, je nepochopitelné, "divné". Jenže Pán mluví o 
svém utrpení s tím, že chce, aby jej i s ním a takového učedníci přijali, a Petrovi 
na jeho starosti odpovídá stručně - jdi za mne. Ani naše místo není tam, kde 
Pána předbíháme a radíme mu, co a jak má dělat - protože ve skutečnosti 
nevíme vůbec nic a jen ve světle Ducha a v blízkosti Kristova srdce se postupně 
učíme rozumět těm nejzákladnějším věcem. Ale Bůh se dává poznat právě těm, 
kdo jsou ochotni si přiznat, že se mýlí dnes a budou se zítra mýlit zase... 
  

Proto je tak důležité, abychom byli vždy ZA naším Pánem, aby On byl 
pro nás první a byl tím, kvůli kterému se zříkáme svého pohledu na věc a svých 
představ o životě vlastním i druhých. Abychom přestali řešit sebe - protože ani 
Kristus nedal ničemu přednost před námi. Teprve pak můžu na sebe vzít i svůj 
kříž, protože už jej neponesu ze své síly, ale ze síly Boží. A vykročit za Ježíšem, 
který mi dnes říká - pojď za mnou... 
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