
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

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  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; 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.  (2.9. 2012 POUTNÍ 

MŠE SV. V 9:30 HOD.) 
R.D. Mgr. Michal Procházka, farář 

Lázeňská 61/1, 250 02 Stará Boleslav; fara@staraboleslav.com;  
602 293 893; www.staraboleslav.com  

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


Copak může punkerka reprezentovat Boha?          
Gary Chapman 

 
Poprvé jsem ji spatřila koncem září. Byl 

to den, kdy se studenti registrovali na univerzitě. 
Byla jsem jedním ze zaměstnanců. Dobrovolně 
jsem se přihlásila, že budu vítat nové studenty. 
Tomuto podivnému přírůstku jsem se ale snažila 
vyhnout. Byla ostříhaná téměř dohola – nechala 

si pouze ofinu dlouhých červených vlasů, které jí padaly do očí. Měla na sobě 
kombinézu, do níž by se vešla snad třikrát, a vypadalo to, že už ji nesundala 
hezky dlouho. Na nohou měla odřené armádní kanady. V životě jsem neviděla 
nikoho, kdo by měl na sobě tolik piercingů. Vypadala jako jehelníček v lidské 
podobě. Kolem krku měla psí obojek stejného druhu, jako byl řetěz, který měla 
kolem pasu a jehož konec byl zastrčený do zadní kapsy kombinézy. 
Zjistila jsem, že soudím lidi podle vnějšího vzhledu 

Jsme křesťanská vysoká škola. „Cožpak si tahle punkerka myslí, že takto 
může dělat Bohu čest?“ říkala jsem si. Vzpomněla jsem si, že když šel náš 
nejmladší syn na střední školu, nosil dlouhé vlasy a ošoupané džíny. Přesto je 
teď se svou ženou misionářem v Thajsku. Jsem moc ráda, že se mé děti dostaly 
z tohoto vzpurného období, říkala jsem si, aniž by mi docházelo, že mi teď kolem 
krku visí pýcha a pocit nadřazenosti, které mě svírají pevněji než ji její psí obojek. 

Během následujícího čtvrtletí jsem na tuto dívku neustále narážela. Při 
obědě sedávala sama. Postarala jsem se o to, aby si k ní přisedl někdo ze 
zaměstnanců. Je to koneckonců naše studentka. Jednou večer jsme si s 
manželem zašli do restaurace. Na chodníku nedaleko restaurace jsme potkali 
ošuntělého bezdomovce s hrníčkem na almužnu. Dávala jsem si pozor, abych se 
mu nepodívala do očí, a velkým obloukem jsem ho obešla. Při večeři mě ale cosi 
trápilo. Cožpak jsem v Bibli nečetla cosi o tom, že cokoli děláte jednomu z těchto 
mých nejmenších, děláte mně? Rozhodně by mi nijak neublížilo, kdybych mu 
dala do hrníčku pět korun. Proč jsem to neudělala? Když jsme se vrátili domů, 
musela jsem stále přemýšlet nad otázkou, jak milovat ty, kdo nejsou k 
pomilování. Mohl to být bezdomovec, mohla to být punkerka…, podle všeho 
soudím lidi podle vnějšího vzhledu. 
Chtějí nás svým provokativním vzhledem odpudit nebo naopak zaujmout? 

Cožpak by po mně mohl někdo chtít, abych měla ráda někoho, kdo 
páchne nebo kdo se neobléká tak, jak to já považuji za správné? Vnějšek je ale 
přece odrazem nitra. Touto myšlenkou jsem se snažila ospravedlnit. Cožpak by 
mě ostatní neposuzovali podle mých společníků, kdybych se stýkala s podobnými 
lidmi? Připadalo mi, že lidé se nám svým oblečením někdy snaží říci: „Nemluvte 
na mě“, „Nedotýkejte se mě“ nebo „Nedívejte se na mě“. A co když nám chtějí říci 
pravý opak? 

V každém případě jsem chtěla milovat tak, jak miluje Bůh. Bůh nehledí na 
vnější vzhled, ale na ryzost charakteru. Chtěla jsem se na svět dívat Božíma 
očima. „Pane Bože, pomoz mi milovat ty, u nichž je to tak těžké.“ S touto 
myšlenkou jsem usnula. Náhle, uprostřed noci jsem se probudila s nutkavým 
pocitem, že něco musím udělat. Dovlekla jsem se do obývacího pokoje a čekala 
jsem, co mi Pán řekne. Nedělo se nic. Obrátila jsem se tedy tam, kde mluví stále. 

http://www.vira.cz/Rejstrik-autorsky/Chapman.html


Bible se mi otevřela na 1. Janově 3,17: „Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr 
má nouzi, a bez soucitu se od něho odvrátí – jak v něm může zůstávat Boží 
láska?“ Došlo mi, že jsem vlastně pokrytecká. Všude kolem jsou lidé, které je 
nesnadné milovat, a já je záměrně přehlížím. Každý má právo na lásku. Má láska 
k druhým musí být autentická a čistá.  

Udělat vstřícný krok nebylo tak nesnadné jak to na první pohled 
vypadalo... Následujícího dne seděla dívka v ošuntělé kombinéze a s červeným 
pramenem vlasů opět osaměle – jako vždy. „Mohu si přisednout?“ zeptala jsem 
se. „Jistě,“ odpověděla radostně. „Jak se jmenujete?“ „Adéla." „Krásné jméno. 
Chtěli jsme naše druhé dítě pojmenovat Adéla, ale pak se nám narodil 
chlapeček.“ Obě jsme se zasmály. „Já se jmenuji Barbora." Nebylo snadné 
necivět na zavírací špendlíky, které jí visely na uších. Nikdy jsem také neviděla 
piercing mezi očima. To asi muselo hodně bolet. Nicméně s Adélou se snadno 
konverzovalo, a tak jsem s ní začala obědvat několikrát do týdne. Pak jsem ji 
zdravila, kdykoli jsme se potkaly v areálu školy. 
Pouhé přátelství stačilo, aby se změnila... 

Brzy jsem si přestala všímat jak piercingu, tak červené ofiny a nadměrné 
kombinézy. Začala jsem s ní kamarádit, scházely jsme se na kafe a v knihovně, 
chodily spolu na oběd, Adéla byla vždy a za každých okolností hrozně fajn. Asi 
po měsíci jsem si všimla dramatické změny. „On ti někdo říkal, že máš dát pryč 
ten piercing?“ ptala jsem se. „Ne,“ odpověděla Adéla vesele. „Řekla jsem si, že 
se toho zbavím.“ Všimla jsem si, že má hezký obličej. Do Vánoc si nechala odrůst 
vlasy, ostříhala si ofinu a nabarvila si ji tak, aby to odpovídalo jejím přirozeným 
světlehnědým vlasům. Moc jí to slušelo. 

Nemohla jsem svou otázku vydržet, muselo to ze mě ven. „Adélo, 
vypadáš skvěle. Co tě přimělo k tak zásadní změně?“ Adéla se zamyslela a pak 
odpověděla: „No… myslela jsem si, že když mě budete mít ráda, i když vypadám 
tak divně, budu mít jistotu, že když budu vypadat normálně, budou mě brát i 
ostatní.“ 

Dostalo mě to. Pochopila jsem, že Adéla je něco víc než to, co vidím 
očima. Nejde jen o to, jak vypadá. Naučila jsem se dívat se na ni tak, jak se na ni 
dívá Bůh. To změnilo můj život, začala jsem se dívat na vše kolem novým 
srdcem. Už nechci nikoho odsuzovat jeho podle vzhledu. Mé nové srdce se 
pomalu začalo učit milovat každého člověka. 

Zpracováno podle knihy G. Chapmana: Příběhy lásky, které se skutečně staly, kterou vydalo nakladatelství Návrat domů. 

 
 

Liturgický kalendář 
 
02.09. 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
03.09. Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve 
08.09. Svátek Narození Panny Marie 
09.09. 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
12.09. Jména Panny Marie 
13.09. Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 
14.09. Svátek Povýšení svatého kříže 
15.09. Památka Panny Marie Bolestné 
 

http://www.navrat.cz/pribehy-lasky-gary-chapman/d-70327/


16.09. 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
21.09. Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 
23.09. 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 
26.09. Slavnost sv. Kosmy a Damiána, mučedníků a patronů Staroboleslavské  
 kapituly – POUTNÍ MŠE SV. V 16:00 HOD.  
27.09. Památka sv. Vincence z Paula, kněze 
 
BASILIKA SV. VÁCLAVA  
 18.00 MŠE SV. Z VIGILIE V KRYPTĚ  
   

MODLITBA ZA NÁROD 
Modlíme se ji v čase převozu Relikvie sv. Václava do Staré Boleslavi 

 
Bože, Otče nás všech, děkujeme Ti 

za Čechy, Moravu a Slezsko – naši krásnou a úrodnou vlast. 
Děkujeme Ti, žes nám ji po staletí pomáhal chránit 

proti nepřátelům vnějším i škůdcům vnitřním. 
Prosíme Tě, dej i nám dnes potřebné vůdčí osobnosti všude, kde chybí. 

Dej všem dětem otce, matku a spořádaný domov a veď nás, abychom žili ve 
vzájemném porozumění a každý na svém místě po vzoru sv. knížete Václava 

zodpovědně konali svůj úkol. Staň se tak skrze Krista, našeho Pána. 
Amen. 

 
19.50 UVÍTÁNÍ RELIKVIE SV. VÁCLAVA  

  20.00 SLAVNOSTNÍ SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT A NEŠPORY 
 
 
 
28.09. Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa 
  

 BASILIKA SV. VÁCLAVA  
    6.30 ANDĚL PÁNĚ, MODLITBA SE ČTENÍM  
    7.00 LATINSKÁ MŠE SV. V KRYPTĚ  
    8.30 MŠE SV. V KRYPTĚ  
  13.00, 15.00 Prohlídka basiliky s výkladem  
  16.50 ROZLOUČENÍ S RELIKVIÍ SV. VÁCLAVA  
  17.00 MŠE SV.    

  
MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ  
10.00 SLAVNOSTNÍ KONCELEBROVANÁ  POUTNÍ BOHOSLUŽBA 
předsedá Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký   
12.00 Hudební a divadelní programy na koncertních pódiích  

  20.00 Ohňový průvod sv. Václava a ohňostroj  
   
 BASILIKA PANNY MARIE  
  13:30 Modlitba za národ u Palladia země české 
  17.00 Chrámový koncert  



  
DALŠÍ INFORMACE VČETNĚ UZAVÍREK A DOPRAVY NALEZNETE NA 

NAŠICH FARNÍCH STRÁNKÁCH WWW.STARABOLESLAV.COM 
 
29.09 Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů  
30.09. 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 
 

KOLA 2012 
 

Jako každý rok se i letos mládež z farnosti vypravila na cyklovýpravu, 
tentokrát do jižních Čech. Jednalo se o akci dost komornou a oprati minulým 
rokům poměrně zvláštní, jelikož převažovala děvčata. V okolí krásných rybníků, 
kostelů a jiných historických a kulturních památek se nám podařilo najezdit 356 
kilometrů. Nejezdili jsme ovšem jenom naslepo a „na kilometry“, každý z výletů 
měl smysl. Viděli jsme tolik krásných kostelů! Za zmínku jistě 
stojí paulánský klášter v obci Klášter, kde se nachází druhý 
největší oltář v celé střední Evropě. I prohlídka katakomb pod 
klášterem byla zajímavá. Katakomby sice nejsou nijak moc 
jedinečné, zato jsme si je prohlíželi pouze za svitu svíček.  A 
to ne ještě po celou dobu. Jelikož mužská část výpravy přišla 
na skvělý nápad a svíčky nám, ostatním, sfoukla. Ke 
schůdkům vedoucím na svobodu jsme se tedy museli dostat 
za tmy. I přes to jsme se vrátili domů všichni a zdraví. Klid a 
rozvahu kazili pouze komáři, kteří se vždy navečer vyrojili a 
pořádali na nás nálety. Ovšem ani to nepokazilo dobrou 
náladu, která panovala po celou dobu.                                             Marie Holcová 

 
 

 
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 politici vždy jednali s poctivostí, bezúhonností a láskou k pravdě. 
2. Aby křesťanské komunity měly rostoucí ochotu posílat misionáře, kněze a 
laiky, spolu s konkrétními prostředky, nejchudším církvím. 
3. Za světlo Ducha Svatého pro správné uspořádání životních hodnot. 

 

http://www.staraboleslav.com/
http://www.google.cz/imgres?q=sv%C3%AD%C4%8Dka+ve+tm%C4%9B&hl=cs&sa=X&rlz=1R2LEND_csCZ475&biw=1536&bih=670&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=uOtqScDN2TfKWM:&imgrefurl=http://www.getrichslowly.org/blog/2009/03/08/a-candle-in-the-dark/&docid=WlQaRxaxKqd9BM&imgurl=http://www.getrichslowly.org/images/iStock_candle.jpg&w=120&h=180&ei=tOs3UPeUFMTftAaF-ICABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=601&vpy=70&dur=1260&hovh=144&hovw=96&tx=87&ty=66&sig=109497984135055237953&page=3&tbnh=144&tbnw=96&start=47&ndsp=28&ved=1t:429,r:2,s:47


ROK BIŘMOVÁNÍ 
 

Vynášet Ježíše ven z kostela 
Petr Šabaka 

 
 „Pavel se jich zeptal: ‚Když jste uvěřili, přijali jste 
Ducha svatého?‘ Odpověděli mu: ‚Vůbec jsme 
neslyšeli, že je seslán Duch svatý‘“ (Sk 19,2). 
 

Četl jsem k tomuto verši podnětný 
komentář: „Křesťanství bez Ducha svatého, bez 
vědomí o existenci Ducha Božího, bylo pro Pavla nepředstavitelné. (…) 
Křesťanství redukované jen na chování, nebo na znalosti o Ježíši, není 
platné.“ (SEDLÁK Jan a kol., Rozjímání nad knihou Skutků apoštolských, Praha 
1993).  

Kolik je věřících křesťanů, kteří možná mlhavě tuší, že nějaký Duch svatý 
je, ale jak se projevuje, to je jim vzdáleno. Stačilo by položit jednoduchou otázku 
(čím jednoduší, tím účinnější, protože neumíme odpovídat na jednoduché 
otázky): Jak v tobě působí Duch svatý? Jakou máš s ním zkušenost? Víra 
mnoha věřících křesťanů nepřekročila práh dospělosti. 

Zde objevíme můstek k slovům evangelia. Slyšel jsem, jak někteří rodiče 
vysvětlují dětem, že Pán Ježíš bydlí v kostele ve svatostánku. „Musí mu být 
smutno, když odejdeme domů,“ slyšíme dětský hlásek. Ale ona to může být 
pravda. Ježíš konstatuje: „Hle, přichází hodina, a již je zde, kdy se rozprchnete 
každý do svého domova a mne necháte samotného. Ale nejsem sám, neboť Otec 
je se mnou“ (Jan 16,32). Pokud omezujeme svou víru, svůj vztah k Bohu jen na 
kostel, pak v něm zanecháváme Ježíše – místo toho, abychom jej neustále 
vynášeli do svých domovů, abychom jej zvali při každé příležitosti, ba co víc, 
STÁLE! 

Duch svatý v tomto snažení hraje svou významnou roli, protože nás 
vede a napovídá nám, jak to máme dělat a dává nám k tomu také sílu. Stačí ho 
jen prosit. 
 
 
 
 

SESTRY VINCENTKY 
zvou děti  

na společné odpoledne… 
Kdy? V sobotu 8.9.2012 

Začátek? Ve 13.15 hodin 
Kde? zahrada CHD 

 
Těšíme se na Vás J 

 
 
 

http://www.pastorace.cz/Jmenny-rejstrik/Sabaka.html


Oznámení 
 

* Blíží se nám Národní svatováclavská pouť, kdo máte chuť pomoci, 
přihlaste se u o. Michala nebo Roberta Pechy.  
* Dřísy – kpl. Stětí sv. Jana Křtitele slaví v neděli 2.9. 2012 POUŤ - MŠE SV. 
V 9:30 HOD. 

 
 
 
 

* AKCE FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM NA ZÁŘÍ 2012 
Podrobnější informace jsou oznamovány vždy v nedělních oznámeních 

a zveřejňovány na internetových stránkách farnosti 
 
· Farní výuka náboženství pro děti a Rozhovory o víře pro mládež  
¾ výuka náboženství pro děti bude probíhat každou středu (počínaje středou 

5. září) vždy od 15.00 do 18.00 hod. ve skupinách dle jednotlivých věkových 
kategorií na faře v Brandýse n/L. (viz samostatný rozpis) 

¾ Rozhovory o víře pro mládež budou taktéž každou středu (počínaje středou 
5. září) vždy od 18.30 do 20.00 hod. na faře v Brandýse n/L. 

· Teologický klub pro všechny 
¾ se bude konat opět každé úterý (počínaje úterkem 4. září) vždy od 19.15 do 

20.30 hod. na faře v Brandýse n/L. 
¾ Teologický klub je určen všem, kteří mají zájem prohloubit své znalosti o 

Bohu a jeho tajemstvích 
¾ v září se budeme věnovat osobnosti a učení sv. Augustina 
· Italština pro všechny 
¾ kurz italštiny bude pokračovat každé pondělí (počínaje pondělkem 10. září) 

vždy od 19.00 do 20.30 hod. na faře 
· Mše svaté především pro děti 
¾ až do konce října budou pravidelné čtvrteční mše svaté ve farním kostele 

v Brandýse n/L. opět určeny především dětem a jejich rodičům 
· Latinská mše svatá první pondělí v měsíci 
¾ od října bude opět první pondělí v měsíci sloužena od 18.00 hod. ve farním 

kostele v Brandýse n/L. mše svatá v latině 
· Zahájení školního roku v pondělí 3. září 
— slavnostní mše svatá bude od 18.00 hod. ve farním kostele v Brandýse n/L. 
— zváni jsou všichni farníci, především pak děti, mládež a jejich rodiče 
· Odpadnutí mše svaté ve čtvrtek 20. a v pátek 21. září 
¾ v tyto dva dny výjimečně odpadnou večerní mše svaté v Brandýse n/L. 
· Poutní slavnost v Mratíně a pěší pouť v sobotu 29. září 
¾ slavnostní poutní mše svatá ke cti sv. Michaela Archanděla v mratínské kapli 

bude od 17.00 hod.  
¾ všichni zájemci jsou zváni jít na tuto mši svatou společnou pěší poutí 

z Brandýsa n/L. (bližší informace budou oznámeny v nedělních oznámeních) 
 
 
 



„Velkovýprava“ 2012 
 
Cesta. Plný očekávání a možná i obav absolvuje poutník dlouhou a únavnou 
cestu na jih. Jeho pouť je pečlivě naplánovaná. Tak hlavně s pomocí Boží a 
šťastný příjezd i návrat.  

 
Ticho. Posvátné ticho na sluncem ozářeném hřebeni hory 
Monte Velino. Pohled do hlubokého údolí lemovaného 
strmými skalami. Krátká modlitba, několik citací ze žalmů, 
které utkvěly v paměti. Masiv hory Gran Sasso. Ještě 
úchvatnější scenérie. Němý pohled do krajiny-slova nejsou 

přiměřená, aby zachytila ten okamžik. Poutník si uvědomuje sílu velikého tvůrce. 
Ta se mu znovu dává ukázat, až příjemně unaven vystoupá na vrchol. A není to 
jediný vrchol, který mu v těch dnech nabízí takové setkání.  
 
Znovu je ohromen při pohledu na dílo lidských rukou, v chrámech vystavěných 
k větší slávě Boží. Velcí světci František a Klára mu dávají příklad křesťanství, 
které se neskrývá za zdmi klášterů a velké i malé baziliky papežské v Římě jej 
nechávají v duchu projít celými dějinami církve. U hrobů světců a tváří v tvář 
velkým uměleckým dílům je vděčný za chvíle, které může tak důstojně strávit.  
 
Příjemným překvapením je pohostinnost místního duchovního a jeho přátel, lidí, 
kteří neváhají věnovat svůj čas, aby poutníka provázeli a navštívili s ním svá 
oblíbená místa. Jdou se s ním podělit o to nejlepší, co jejich kraj nabízí. Nic za to 
nechtějí.  
 
Na zpáteční cestě poutník opět zažívá vlídné přijetí, tentokrát 
v malebném Bavorsku. I zde se zastaví a ztiší na svatém poutním 
místě, Altöttingu.  
 
Domov. Poutníkova pouť je u konce. Doufejme, že ho posílila pro další 
pouť životní. Usedne za stůl a začne o svých vzpomínkách a zážitcích psát. 
Dlouhý letní večer je svědkem jeho práce. Snad to nebude práce zcela 
marná……                                                                                 Karel Kryštof Novák 

 
 
 

Bratrská láska ať trvá; s láskou přijímejte i ty,  
kdo přicházejí odjinud – tak někteří, aniž to tušili,  

měli za hosty anděly.  
Žid 13,1 


	Copak může punkerka reprezentovat Boha?          Gary Chapman

