
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

MŠE V ÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM  
Farní kostel Obrácení sv. Pavla ned le 8:30; pond lí 18:00; st eda 8:30;  

tvrtek 18:00; pátek 18:00 hod.  
Lázn  Touše  - sv. Floriána ned le 10:15; úterý 18:00 hod. 
Svémyslice - sv. Prokopa ned le 14:30 hod. 
Zápy - sv. Jakuba St.  1. ned le v m síci 11:30 hod. 
Mratín - sv. Michaela, Archand la  2. sobota v m síci 16:15 hod. 
Sluhy - sv. Vojt cha 3. sobota v m síci 16:15 hod.  

R.D. Mgr. Josef Hurt, administrátor 
F.X. Procházky 24, 250 01 Brandýs nad Labem; padre@josefhurt.cz 

 326 902 779; 603 235 022; www.farnostbrandys.cz   
 

MŠE V ÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV 
 

Farní a poutní kostel  ned le 9:00; pond lí 9:00; úterý 18:00;  
- Nanebevzetí Panny Marie st eda 9:00; pátek18:00; sobota 9:00 

hod. 
Farní kostel – basilika sv. Václava ned le 18:00 hod.  
Všetaty - sv. Petra a Pavla ned le   8:30 hod. 
Skorkov - sv. Jana K titele  ned le 10:30 hod.  

ísy - St tí sv. Jana K titele v zimním ase se nekonají mše sv. 
Kostelec n. Labem – sv. Víta (nám.) sobota 15:00 hod. - s ned lní platností 
Kozly - Všech svatých 1. a 3. sobota v m síci 16:30 hod. 

s ned lní platností (7.+21./11; 5.+19./12 2015) 
* 1.11. 2015 v 1500 hod. – poutní mše sv. 

R.D. Mgr. Michal Procházka, fará , kanovník 
Nám. sv. Václava 1/14, 250 02 Stará Boleslav; fara@staraboleslav.com;  

226 806 456; mobil: 602 293 893; www.staraboleslav.com  



Každá sví ka na h bitov  nebo v domácnosti nám m že 
zp ítomnit sv tlo velikono ní svíce – paškálu, tedy té svíce, 

která je symbolem vzk íšeného Krista, symbolem naší nad je. 
Ve sv tle Kristova vzk íšení potom není památka na zesnulé 

jen prostorem zármutku a vzpomínání, ale je ozá ena sv tlem, 
které ukazuje k vrcholné budoucnosti.  

Mons. Aleš Opatrný 
 
 

Liturgický kalendá  
 
01.11. SLAVNOST VŠECH SVATÝCH  
 - poutní mše sv. v kostele „Všech svatých“ v Kozlech v 1500 hod.  
 

Odpustky pro zesnulé 
 Plnomocné odpustky pro duše zem elých, které pot ebují o išt ní, 

žeme získat prvních osm listopadových dn . Podmínkou jsou známé úkony: 
 

• P ijetí svátosti smí ení 
•Eucharistie 

•modlitba na úmysl Svatého otce (Ot e náš a Zdrávas i jiná modlitba) 
*Dále je t eba se na h bitov  pomodlit za zem elé (sta í v nitru). 

 
Od - poledne 1. 11. do p lnoci 2. 11. je možné tyto odpustky pro 

duše v o istci získat návšt vou kostela  spojenou  
s modlitbou Pán  a Vyznáním víry. 

 
edpokladem je, pok ný (ne exkomunikovaný) katolík, který je ve 

stavu milosti aspo  po p edepsaných úkonech, má úmysl odpustek získat a 
nemá sebemenší zalíbení v h íchu. 
  

Zmi ovanou svátostnou zpov  sta í p ijmout v n kolikadenním rozmezí. Na 
jejím základ  lze získat více odpustk , avšak pro každý odpustek zvláš  je nutné p ijmout 
Svátost oltá ní a pomodlit se p edepsanou modlitbu. Za jeden každý den se získá vždy jen 
jeden plnomocný odpustek. P i obtížích mohou p edepsané skutky zam nit zpov dníci za 
jiné anebo se bude jednat o odpustek áste ný. 
 Navíc lze pro zesnulé získat áste né odpustky kterýkoliv jiný den za podmínek, 
které platí pro listopadový oktáv (zpov , eucharistie, modlitba za papeže a zem elé), a 
také zbožnou invokací Odpo inutí v né dej zem elým, ó Pane, a sv tlo v né a  jim svítí. 

 odpo inou v pokoji. Amen. Dále i recitací ranních chval i nešpor officia za zesnulé. 
(Denní modlitba církve, str. 1785nn nebo 1628nn). 
 

 



POBOŽNOST ZA ZEM ELÉ   
NA  H BITOVECH VE STAROBOLESLAVSKÉ FARNOSTI 

 
Ned le 1/11 

KOZLY – po poutní mši cca 1545 HOD. 
ÍSY 1615 --- SKORKOV 1130 HOD. 

Pond lí 2/11 
STARÁ BOLESLAV 1600 HOD. 

Sobota 7/11 
KOSTELEC N.L. 1430 HOD. 

s navazující poutní mší ke sv. Martinu (h bitovní kostel) v 1500 hod. 
 

 
02.11. VZPOMÍNKA NA VŠECHNY V RNÉ ZEM ELÉ  
 * Stará Boleslav – Nanebevzetí Panny Marie v 900 hod. 

* Brandýs nad Labem – Obrácení sv. Pavla v 1800 hod. 
 
04.11. Památka sv. Karla Boromejského, biskupa 
 
07.11. Poutní mše sv. ke sv. Martinu – od 1500 hod. - h bitovní kostel v Kostelci 
nad Labem  
 
08.11. 32. NED LE V MEZIDOBÍ  – SBÍRKA „Na charitní innost v arcidiecézi“ 
 

Setkání d tí se sestrami vincentkami  
po dopolední mši v 9 hod. u PM ve Staré Boleslavi na farní zahrádce  

 
09.11. Svátek Posv cení lateránské baziliky  
10.11. Památka sv. Lva Velikého, papeže a u itele církve 
11.11. Památka sv. Martina, biskupa 
12.11. Památka sv. Josafata, biskupa a mu edníka 
13.11. Památka sv. Anežky eské, panny 
15.11. 33. NED LE V MEZIDOBÍ – SBÍRKA „Na Den bible – biblické dílo“ 
17.11. Památka sv. Alžb ty Uherské, eholnice 
18.11. Posv cení ímských bazilik sv. apoštol  Petra a Pavla 
21.11. Památka Zasv cení Panny Marie v Jeruzalém  
 
23.11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE  
– mše v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ! od 9:30 hod. 

- tuto ned li není mše sv. ve Skorkov  
 
23.11. Poutní slavnost sv. Klementa I., papeže a mu edníka – mše sv. od 1800 
hod.  v areálu basiliky sv. Václava. (Dopolední mše sv. v Mariánském chrámu 
beze zm ny) 
 



24.11. Památka sv. Ond eje Dung-Laca, kn ze a druh , mu edník  
 

28.11. 2015 SVATOHUBERTSKÁ MŠE – v chrámu Nanebevzetí 
Panny Marie ve Staré Boleslavi od 1700 hod. - informace naleznete na 
nást nce. 
 

Chrámový sbor VÁCLAV zpíval ve Vídni 
  

Díky neobvyklému nasazení a vst ícnosti n kolika 
lidí žijících v hlavním m st  Rakouska se poda ila 
uskute nit pro Chrámový sbor Václav úžasná událost, 
moci strávit 2 dny v m st  na Dunaji - ve Vídni, uspo ádat 
ve erní koncert v kostele Nejsv jšího Vykupitele a to 
nejkrásn jší, zpívat v pravé poledne p i mši svaté ve 
Svatošt pánské katedrále. 

Svým zp vem pod vedením Marie Nohynkové jsme p isp li k oslav  
Boží, hra na varhany Ond eje Valenty si vysloužila potlesk a ovace lidí po 
koncert  i po mši, a nám  všem se dostalo pod kování dokonce v  eském jazyce 
od Msgr. Franze Schlegla, sloužícího mši svatou. Jsme hrdí, že zde opakovan  
bylo jmenováno naše m sto a eská  republika, a že jsme i svým zp vem 

isp li k probuzení zájmu nejen o naše m sto a historii  u krajan  žijících zde, 
ale i rodilých Víde an , kte í do té doby o Staré Boleslavi nic nev li. 

Víde  se nám ú astník m zájezdu ukázala v tom nejhez ím sv tle a na 
záv r jsme se s ní rozlou ili jak jinak, než zp vem u sochy W. A.Mozarta. 

                                                                                         žena Stránská 
 

Úmysly apoštolátu modlitby na rok 2015 
 

Nebeský Ot e, kladu p ed tebe celý dnešní den. P ináším ti v n m své modlitby, 
práce, radosti i utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši svaté neustále 
zp ítom uje ob  sebe samého za záchranu sv ta. Duch svatý, který jej vedl, kéž je i mým 
pr vodcem a vyzbrojí m  silou pro sv dectví o tvé lásce. To vše p ináším jako svou 
nepatrnou ob , spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, zvlášt  na 
úmysly, které nám p edkládá Svatý otec a naši biskupové pro tento m síc: 

 
1. Abychom se um li otev ít osobnímu setkání a dialogu se všemi lidmi, také 
s t mi, kdo mají jiné p esv ení než my. 
2. Za církevní pastý e, aby hluboce milovali své stádce, a tak ho mohli 
doprovázet na cest  a udržovat jeho nad ji živou. 
3. Za Boží út chu pro ty, kdo trpí ztrátou svých blízkých zvlášt  z d vodu 
nenávisti a válek. 
 

Modli se za svou smrt 

„To nejt žší je správn  zem ít. Je to zkouška, jíž nikdo neunikne. Modli 
se i ty o sílu pro tuto zkoušku...“ (Dag Hammarskjöld 1905-1961. Švédský  
spisovatel a diplomat, generální tajemník OSN) 



„Naši p edkové považovali modlitbu za „š astnou hodinku smrti“ za 
normální a nutnou sou ást života. Je to jist  užite né i pro nás.“ (P. Ing. Aleš 
Opatrný, Th.D.) 

Modlitba za svou smrt 

V Brooklynu ve škole sv. Pavla nás sestry jako malé chlapce u ily 
modlitbu za milost š astné smrti. Byla to pro nás tehdy divná modlitba. Vždy  
jsme byli tak mladí a tak daleko od všeho „smrtelného“. Ale léta p ešla a sestry tu 
už nejsou... 

Že jednou zem u, to je nejjist jší skute nost v život . Kde a kdy to bude – 
to ví jen B h. Ale jisté je, že m  vezme dom  k sob . Poté co p ejdeme na 
druhou stranu, uvidíme Boha tvá í v tvá , poznáme krásu jeho dobrotivého inu, 
kterým nás volá do své milující náru e. 

 
Bože, nevím den ani hodinu, kdy mne zavoláš, 

dop ej mi ale, abych dobrým životem,  
milující Tebe, sebe a druhé,  

byl v té chvíli p ipraven vstoupit  
do Tvé š astné náru e. 

(Mychal Judge OFM (1933-2001) Kaplan newyorských hasi , 
jenž zahynul p i teroristickém útoku 11.9.2001) 

 
 
 

VZÁCNÁ NÁVŠT VA V ELÁKOVICÍCH 
 

Dne 11. íjna 2015 byl hostem v kostele Panny Marie Nanebevzaté 
v elákovicích kardinál Dominik Duka.  

Mše svatá za ínala v 9:30. P esto že mám zdravotní problémy, rozjela 
jsem se do elákovic, abych se setkala s Otcem kardinálem. Chci se s vámi 
tená i „zpravodaje“ pod lit o milé zážitky. Podn t k t mto ádk m mi dal P. Josef 

Hurt. 
Nejprve všemu p edcházela domluva s P. Mikulášem Uli ným, tamním 

kn zem a organizátorem návšt vy pana kardinála. A pro  návšt va takové 
hodnosti?  

Zdejší kostel byl po mnoha letech ve stavu, kdy bylo pot eba vymalovat a 
restaurovat sochy, sošky a obrazy. Nyní po této tzv. údržb  je interiér oproti 

ív jšku skoro k nepoznání. Podotýkám, jsem elákovická roda ka, takže kostel 
mám v blahé pam ti z mládí. Otec kardinál kostel vysv til a celebroval mši 
svatou. Po mši svaté z stal v kostele a jako vždy byly dotazy a diskuse.  

Ujala jsem se jako první slova. P inesla jsem s sebou fotografii, kde m j 
tatínek p ed 80 lety vítal v elákovicích pana kardinála Kašpara. Otec Duka byl 

ekvapen tou shodou náhod, kdy dcera svého otce vítá v elákovicích 



kardinála. To ješt  nesta ilo, p inesla jsem na ukázku st íbrnou plaketu 
„Paladium Staroboleslavské“ – a to bylo pro pana kardinála Duku ješt  v tší 

ekvapení a radost. Plaketu vyzdvihl a všem v kostele p ítomným ukázal jako 
unikát. Na vysv tlení: plaketa byla odlita v roce 1938 u ádu redemptorist  ve 
Staré Boleslavi. Nadšení pana kardinála bylo ohromné. Podali jsme si ruce, 
pod kovali a pop áli všeho dobrého.  

Dom  do Toušen  jsem se vracela plná dojm  a dík , že mi Pán dop ál 
takového pro mne št stí a vzpomínky na mého tatínka, kdy jsem ho po 80 letech 
následovala.                                                                                   Marie Chvojková 
 
 
 
 
MILÉ D TI, MLÁDEŽI A OSTATNÍ FARNÍCI A P ÍZNIVCI 

PANNY MARIE  
 

27. listopadu si Sdružení mariánské mládeže p ipomene 185. 
výro í od zjevení Panny Marie sest e Kate in  Labouré v Pa íži na ul. du 
Bac. P i té p íležitosti bych Vás ráda pozvala na setkání, kde byste m li 

íležitost více se dozv t o Sdružení mariánské mládeže a jeho 
možnostech p sobení. 
 
SETKÁNÍ   SE   BUDE   KONAT 
*ve Staré Boleslavi v jídeln  Charitního domova, Láze ská 61 v ned li 
29.11.2015 v 10.30 hodin. 
*v Lysé n/Labem – na fa e v ned li 29.11.2015 v 15.00 hodin. 
 
Pozvání platí jak pro d ti a mládež, tak i pro v kem pokro ilejší mládež . 

ším se na Tebe - Vás 
      s. Romana Dvo áková dkl 

moderátorka SMM v R 
tel. 775 190 707 

 
 
 
 

Oznámení 
 

* Rozpis nových bohoslužeb (zm n) naleznete bu  na elní stran , nebo 
v textu liturgického kalendá e.   

* Náboženství (dopl ující) – Stará Boleslav: každé úterý od 15.00 hod. v 
prostorech charitního domova ve Staré Boleslavi. Sr. Jana Pavla, DKL – kontakt: 
773 672 937 

* Vikariátní konference v Benátkách nad Jizerou se koná v úterý 24.11. 
2015 – mše sv. od 900 hod. 

*Pozn. Vážení, pokud n komu p estal docházet elektronický zpravodaj, nebo má o jeho 
elektronické zasílání zájem – prosím napište mi na fara@staraboleslav.com   D kuji o. Michal 

 



Okénko fará e P. Josefa Hurta / farnosti z Brandýsa 
 

 eji hezké listopadové dny a zvu ke spole ným úvahám o farní komunit  
v Brandýse. Na první farní pastora ní rad  24.9. v letošním roce jsme uvažovali o 
tom, co bychom mohli ud lat pro pomoc uprchlík m. Dále jsme uvažovali o 
ned lních bohoslužbách, farní káv , adventu, váno ních svátcích a t íkrálové 
sbírce. Mám radost, že na nové farní káv  byla hojná ú ast a že spole ná úvaha 
farní rady o ast jším setkání na farní káv  se trefila do o ekávání farní 
komunity. Další farní káva bude 22.11 na svátek Krista Krále, který uzavírá 
církevní liturgický rok. Další setkání jsme plánovali na Hod Boží váno ní a na 
Nový rok. Po p lno ních bohoslužbách, které budeme slavit na r zným místech 
by bylo dob e se setkat na slavnostní bohoslužb  v Brandýse v 10 hod.  

Pro život komunity i farnosti je dobré, když se spole  modlí, slaví, baví 
i slouží. Abychom dob e rozlišovali a hledali Boží v li pro naši farnost v 
následujícím roce je užite né se zastavit a v tichu naslouchat Bohu. K ztišení a 
zastavení m že p isp t farní duchovní obnova. Na letošní advent jsou 
naplánovaný na 5.12. pro všechny (jáhen Michal z Nymburka – je život víc o 
poutnictví nebo plánování) a 19.12. pro mládež (vojenský kaplan Petr Šabaka o 
milosrdenství) 
 Rád bych, kdyby se povedlo ve farnosti setkávat 
senior m pop . dalším r zným skupinám. Hodiny 
náboženství se rozb hly výborn  a moc d kuji katechet m, 
kte í se d tem v nují a p evzali tak štafetu po otci Janovi. 
Mládež zve mezi sebe na st ede ní setkání, která jsou 
inspirována setkáním papeže Františka s mládeží v Brazílii a 
výhledem na setkání mládeže v Krakov .  

 
 

TAMMÍM – TVOJE MUŽSKÁ SPIRITUALITA 
 

Adventní TAMMÍM o milosrdentví prob hne 27. - 29. 
listopadu 2015  

šíme se na Tebe a prosíme o modlitbu za náš spole ný 
víkend!  

ihlašování zahájeno! P ihlášky ke stažení zde.  
ihlášky posílejte na adresu tammim@signaly.cz, uzáv rka 

ihlášek je 24.11.2015!  
   
O TAMMÍMU  
Bohoslovci Arcibiskupského seminá e v Praze po ádají duchovní víkend a 
srde  zvou všechny mladé muže ve v ku od 15 do 30 let. Tato duchovní 
obnova se koná každý p l rok, tentokrát bude tématem milosrdenství. 

astník m se tak naskýtá jedine ná p íležitost, kdy mohou opustit každodenní 
ruch, vypnout mobily, zaklapnout notebooky a pono it se do modlitby, ticha. V 
programu bude také prostor pro spole né rozhovory o hledání a prožívání víry jak 
mezi sebou, tak i s bohoslovci a p edstavenými seminá e. Cílem je tedy 
prohloubení víry a hledání své další životní cesty. Nedílnou sou ástí TAMMÍMu 



jsou i r zné workshopy, rekrea ní odpoledne a zajímaví hosté.  
   
ZÁKLADNÍ INFORMACE  
TAMMÍM prob hne v Arcibiskupském seminá i na adrese Thákurova 3, 160 00 
Praha 6. P íjezd je v pátek 27.11. od 15:30 h do 17: 20 a odjezd v ned li 
29.11.  po 13:00 hodin .  
   
UBYTOVÁNÍ  
Každý ú astník bude ubytován v pokoji po 2 - 6 osobách. Pokud chceš být 
ubytován s n kým podle tvé volby, napiš to prosím do p ihlášky.  
   
CENA  
Náklady setkání jsou hrazeny z dobrovolných p ísp vk  ú astník  podle jejich 
finan ních možností dopln né p ísp vkem Nadace Arcibiskupského seminá e. 
Doporu ený p ísp vek je 400 K  za osobu na celý víkend. P isp j tedy podle 
svých finan ních možností. P ísp vek m žeš zaplatit v hotovosti p i p íjezdu i v 
pr hu setkání. P edem d kujeme za Tvou podporu, díky které se setkání m že 
uskute nit. Peníze by však nem li být pro nikoho p ekážkou k ú asti. 
   

 
STÁLE SE RADOVAT A D KOVAT?  

NA TO NEMÁM... 
 

Dejte se naplnit Duchem. Ze srdce zpívejte a hrejte Pánu. 
kujte stále Bohu Otci za všechno. (srv. Ef 5,19-20) 

Pavlovy výzvy nás mohou znepokojovat: Plni Ducha zpívejte, d kujte, radujte se! 
(Te 5,16-22)  

Ale co když nám to nejde? 
Snadno m že nastoupit pocit mén cennosti, nedostate nosti,                       

protože “ já to nedokážu“. 

Pro  je tak t žké radovat se a d kovat Bohu za všechno? Pro  tak snadno lov k 
zapomene, že B h je mu blízko, že mu na lov ku záleží?  Možná proto, že 

dík m musí p edcházet „zp v našeho  srdce“ – pravdivá modlitba. 

I v nepochopitelné zkoušce, podivném životním vakuu, v ase, kdy bychom Boží 
zásah tak pot ebovali a on nep ichází, v temnot i rutin  všedního dne, m že 

každý z nás prosit o napln ní Duchem. 

Otev i p ed Bohem poctiv  to, co prožíváš, cítíš. B h hledí do srdce a miluje 
up ímnost a pravdu. Možná tvá cesta k postoji  „dík  za všechno“, co p ichází, 
bude ješt  dlouhá, ale pokud budeš Boha up ímn  zvát, Duch ti zdroj  hluboké 

radosti a vd nosti ukáže.                                                                        
www.vira.cz 


