
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

MŠE V ÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM  
Farní kostel Obrácení sv. Pavla ned le 8:30; 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 (5.+19.12 2015; 2.+16.01 2016) 
 

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  



 
 

„Neboj se, já jsem t  vykoupil,  
povolal jsem t  tvým jménem, jsi m j“  

(Iz 43,1). 
 

RORÁTNÍ MŠE SVATÉ  
 

v kostele sv. Klimenta (Stará Boleslav) 
ve tvrtek 3. + 10. + 17 .prosince 2015 v 6:30 hod. 

 
v kostele Obrácení sv. Pavla (Brandýs nad Labem) 

v sobotu 5. + 12. +19. prosince budou vždy od 7.00 hod. 
 

"Rorate coeli de super..." - "Rosu nám dejte nebesa, dejte nám spasitele.... 
ipomínají o ekávání spásy, vyvedení ze zajetí a uvedení do Boží blízkosti. P inášejí 

ujišt ní o Boží v rnosti v p íslibu spásy. 
 

  

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA  
VE STARÉ BOLESLAVI  

„ 
Shovívavost a milosrdenství v i pomalosti, slabosti a natvrdlosti t ch druhých je totiž 

tím nejlepším zp sobem, jak p ekonáme svou vlastní pomalost a nedokonalost v 
následování Ježíše.“ 

 
tvrtek 3. + 10. + 17 prosince 2015 od 1900 hod. 

v jídeln  Charitního kn žského domova. 
 
 

SPIRITUALITA ADVENTU 
Angelo Scarano 

 
Advent pat í mezi „silná“ období (spolu s postní dobou). Pro  silná? 

Protože nás vybízejí k v tší bd losti: „Probu  se, spá i!“ (Ef 5,14) Je to bd lost 
a vnímavost i Bohu a jeho slovu. 

Advent nás vybízí k obrácení – jist , obrácení je stejné vždycky, ale 
v adventní dob  se p ece jen jedná o obrácení jiné než v dob  postní. P edevším 
není tak velký d raz na askezi, pak je kladen mnohem v tší akcent na 
radostnost. Dále je tu jiná motivace: Pán p ichází – jednak na konci v , jednak 
v liturgické slavení o Vánocích. Kv li n mu se p ipravuji, bdím, odstra uji vše 
„hlu né a nadbyte né“.  



Proto se snažím žit v duchu „akustické ekologie“... neposlouchám 
„banálnosti“, abych poslouchal to podstatné. Slyším, abych se p iblížil k tomu, 
který se blíží. A dnešní lov k je bohužel p ehlcen hlukem i p emírou slov, a tak 
mu hrozí r zné „neduhy“ staré i nové, jako nap íklad „nomofobie“. Jak vypadá 
typický nomofobik? Jde o jedince, který s mobilem tráví více asu než s kýmkoli nebo 
ímkoli jiným. Má ho u sebe sedm dní v týdnu, ty iadvacet hodin denn . Nedokáže bez 

j žít. Tvrdí, že ho nep etržit  pot ebuje k práci, pro spojení s rodinou a p áteli. Jeho 
psychiku proto spolehliv  rozhodí nejen ztráta p ístroje, ale t eba to, že mu v krajin  z 
displeje zmizí n kolik árek zaznamenávajících sílu signálu, vybije se mu baterie i si 
mobil prost  zapomene doma. Jakoukoli podobnou komplikaci doprovází silný stres. 
Postižený znervózní, za ne se potit, cítí se nejistý, propadá zoufalství. A zatímco u jiných 
stresových událostí – návšt va u zuba e, první den v práci nebo s atek – úzkost za 

jakou dobu odejde, nomofobiky provází nep etržit . (P evzato z Novinky.cz) 
Totéž m že platit o internetu, Outlooku, Facebooku, televizi, mp3 

ehráva i...  
Co m že naplnit „adventní ticho“? *Modlitba (tichá, spontánní) u 

adventního v nce. * Modlitba „p ij , Pane Ježíši“. Tuto modlitbu m žeme jednoduše 
pomalu opakovat, a tím se no it ím dál víc do jejích slov, ím dál víc roznítit touhu po 
Ježíšov  blízkosti. * Tuto modlitbu m žeme obm nit a rozší it (vložit do ní své 
touhy a t žkosti), t eba ve sv tle slov sv. Bernarda: 
 

„P ij , Pane Ježíši, ty, kterého národy o ekávají, a pot š nás svou blízkostí.  
ij  ty, lesku Boží nádhery, ty, sílo a moudrosti Boží:  

Prom  noc našeho života v den a dej sv tlo našim o ím.“ 
 

 
Liturgický kalendá  

 
 
29.11. 1. NED LE ADVENTNÍ 
30.11. Svátek sv. Ond eje, apoštola 
03.12. Památka sv. Františka Xaverského, kn ze 
06.12. 2. NED LE ADVENTNÍ – Mikulášská SBÍRKA NA BOHOSLOVCE 

 
Rorátní mši, bude sbor Václav zpívat p i  2. ned li  adventní v 9:00 hod. v chrámu Nanebevzetí Panny 
Marie ve Staré Boleslavi. Staro eské roráty pat í po hudební stránce k nejkrásn jším eským výtvor m 

duchovní písn . Tyto Roráty jsou ze 16.stol. a jsou upraveny podle nejstarších p edloh. 
*** 

 
Setkání d tí se sestrami vincentkami  

po dopolední mši v 9 hod. u PM ve Staré Boleslavi  
 
 
07.12. Památka sv. Ambrože, biskupa a u itele církve 
 
08.12.  Slavnost PANNY MARIE, PO ATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO 

ÍCHU 



SVATÝ ROK MILOSRDENSTVÍ 
8. prosince 2015 do 20. listopadu 2016 

www.iubilaeummisericordiae.va 
 

 „Církev prožívá neuhasitelnou touhu nabízet 
milosrdenství, které je plodem vlastní zkušenosti 
nekone ného Otcova milosrdenství a jeho moci“. T mito 
slovy papeže Františka popsal p edseda Papežské rady pro 
novou evangelizaci Rino Fisichella smysl mimo ádného 
Svatého roku milosrdenství, které bude zahájeno 8. prosince 
2015. B hem tiskové konference také p edstavil logo 
svatého roku, první kalendá  událostí, nové internetové 
stránky i duchovní podn ty.  
 
Logo znázor uje Dobrého pastý e, který bere na ramena 

lov ka. 
 

Autorem loga svatého roku je slovinský um lec Marko Ivan Rupnik SJ. 
Grafika navazuje na fresky Dobrého pastý e z prvních staletí k es anství a 
znázor uje Ježíše, který bere na ramena ztraceného lov ka. „Kresba je 
vytvo ená tak, aby ukazovala, že Dobrý pastý  se dotýká t la lov ka v jeho 
hloubce a iní to s takovou láskou, která m ní život,“ uvedl Fisichella. Kristovy o i 
jsou pak propojeny s o ima lov ka. „Kristus vidí Adamovýma o ima a ten zase 
Kristovýma o ima. Každý lov k objeví v Kristu své lidství a budoucnost, která na 

j eká,“ vysv tlil neobvyklý prvek Fisichella. 
 Pozadí loga tvo ené modrými ovály r zné barevné sytosti poukazují na 
pohyb, jímž Kristus vyvádí lov ka z temnoty h íchu a smrti. Tmav  modrá barva 

že také p ipomínat neproniknutelnost Otcovy lásky. 
 Vedle kresby se nachází také motto svatého roku: „Milosrdní jako Otec“. 
 

Duchovním st edobodem v naší arcidiecézi bude kostel Nejsv jšího Srdce Pán  v 
Praze na Vinohradech, kde bude zvláštní poutní program vždy první pátek. 

 
12.12. Panny Marie Guadalupské  
 

Sobota 12.12. 2015 
Slavnostní otev ení Svaté brány 

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojt cha 
10:00 Mše sv. k zahájení Roku milosrdenství v pražské arcidiecézi 

 
 
13.12. 3. NED LE ADVENTNÍ - GAUDETE Od ostatních dn  adventu, kterým je 

vlastní fialová liturgická barva, je 3. ned le adventní zvaná Gaudete 
jediným dnem, jehož liturgická barva je r žová - coby barva radosti z 
toho, že se oslava Narození Pán  (Vánoce) již p iblížila. 

14.12.  Památka sv. Jana od K íže, kn ze a u itele církve 



Zveme vás na adventní koncert v Kozlech 
v podání kapely KaP i, která vznikla v roce 2006  

v Centru pro mládež  v P íchovicích v Jizerských horách. 
KaP i pat í mezi p ední kapely, které v republice doprovázejí setkání mládeže a 

duchovní programy. Jejich tvorba je inspirována folkem, jazzem i klasickou hudbou. 
ij te si zp íjemnit konec adventu  a to 19. 12. 2015 od 15. hodin do kostela Všech 

svatých v Kozlech. Naším p áním je, abyste p i poslechu této muziky prožili radost a 
pohodu dobrého ve era. Jarmila Habartová 

 
20.12. 4. NED LE ADVENTNÍ 
 

Ohlédnutí za setkáním Taizé 2014/15 
 

Zanedlouho uplyne rok od chvíle, kdy jsme v naší farnosti p ivítali mladé 
poutníky z r zných zemí, kte í se zú astnili v Praze Pouti d ry komunity Taizé. 

i této p íležitosti vychází malá brožurka, obsahující základní informace o komunit  
Taizé a Pouti d ry v Praze, d ležité myšlenky, které tam zazn ly, a také zajímavé 
zážitky našich rodin s ubytováním poutník . 

K  dostání bude v kostele Panny Marie (stolek s tiskovinami) nebo na 
vyžádání u patera Michala Procházky nebo u Vládi Šimíka (tel. 602 266 586). 

K modlitb  a k p ipomenutí setkání Taize p ed rokem se spole  sejdeme 
v ned li 20. prosince ve 14 hod. v Charitním domov . Všichni jste srde  zváni! 
 

 

DOBA VÁNO NÍ 
24.12. ŠT DRÝ DEN  

Ve erní vigilie Slavnosti narození Pán  
16:00 Brandýs nad Labem 
16:00 Stará Boleslav - Nanebevzetí Panny Marie  
16:00 Skorkov 
21:00 Lázn  Touše  
22:30 Zápy – bohoslužba slova 
24:00 Svémyslice  
24:00 Stará Boleslav - Nanebevzetí Panny Marie  - 
sbor Václav: Jakub Jan Ryba eská mše váno ní    

 
25.12. Slavnost NAROZENÍ PÁN  

  8:00 Kozly 
  8:30 Všetaty 
10:00 Stará Boleslav - Nanebevzetí Panny Marie  
10:00 Brandýs nad Labem – pro všechny farníky v jednom kostele - 
sváte ní setkání a pop ání, farní káva na fa e 

 10:30 Skorkov 
 15:00 Kostelec nad Labem – sv. Víta 
 18:00 Stará Boleslav – sv. Václav 



Spal v jeslích, které pat ily n komu jinému... 
 

Spal v jeslích, které pat ily n komu jinému. 
es jezero se plavil v lunu, který pat il n komu jinému. 

Jel na oslátku, které pat ilo n komu jinému. 
Byl položen do hrobu, který pat il n komu jinému. 

inil to proto, aby se o všechno, co m l, rozd lil s námi:  
o sv j život, o svoji slávu, o své místo u Boha Otce. 
išel tak proto, aby nám všem, a  chudým i bohatým,  

nabídl v ný život, život v hojnosti. 
 
26.12. Svátek sv. Št pána, prvomu edníka 

  
  9:00  Stará Boleslav - Nanebevzetí Panny Marie   
10:00 Brandýs nad Labem  

             
27.12. Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa – obnova manželských 
slib  „Být jeden druhému odleskem Boží lásky.“ 
 

 
Ned le 27.12. 2015 

Slavnostní otev ení Svaté brány Roku milosrdenství 
Poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie  

ve Staré Boleslavi 
10:00 Mše sv. - celebruje J.Ex. Mons. Karel Herbst SDB 

 
(Tuto ned li ve Staroboleslavské farnosti bude mše sv. mimo hlavní bohoslužbu 
pouze v * kostele ve Všetatech v 830 hod. a * v basilice sv. Václava v 1800 hod.) 

 
31.12. Sv. Silvestra  

- Mše Bohu na pod kování 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 
 
 

01.01. 2016 Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE – zasv cený svátek 
    8:00 Kozly 
  8:30 Všetaty 
10:00 Stará Boleslav - Nanebevzetí PM 
10:00 Brandýs nad Labem – spole ná pro všechny farníky 

 10:30 Skorkov 
 14:30 Svémyslice 
 15:00 Kostelec nad Labem 
 18:00 Stará Boleslav – sv. Václav 



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 všichni zakoušeli milosrdenství našeho Boha, který se nikdy neunaví 
nám odpoušt t. 
2. Za rodiny, zejména za ty, které trpí, aby v Ježíšov  narození nalezly znamení 
pevné nad je. 
3. Aby B h slávy, Otec našeho Pána Ježíše Krista, osvítil naše srdce a my 
pochopili, jaké poklady slávy skrývá k es an m jeho d dictví. 

 
Oznámení 

 
* Vikariátní konference v Lysé nad Labem se koná v úterý 15.12. 2015 – mše sv. 
od 900 hod. 
 
* Kdo by cht l p ijmout SVÁTOST BI MOVÁNÍ V STAROBOLESLAVSKÉ 
FARNOSTI (14.05. 2016 Vigilie sl. Seslání Ducha sv.– 18:00 hod. – J.Ex. Mons. Václav Malý) a  
se p ihlásí co nejd íve u o. Michala – nejlépe osobn  nebo p es e-mail 
crossmen@volny.cz 
 
* Dne 29. 1. 2016 se bude konat FARNÍ STAROBOLESLAVSKÝ PLES V 
HLAVENCI. Kdo má tento ples v oblib , prosím, zaznamenejte do svých diá . 
Kapela Aleše Hávy Funny Dance band  se již nyní na vás t ší. Vstupenky se 
za nou prodávat  po novém roce. Kontakt :  Habartová Jarmila, tel. 775276586 
 
* 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 
 

*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 hezký advent a radost z št drého obdarování Božích dar . V ím, 
že dobrému prožití adventního asu mohou p isp t chvíle zastavení na duchovní 
obnov  (5.12 pro dosp lé s jáhnem Michalem z Nymburka od 14 hod, 19.12. pro 
mládež s vojenským kaplanem Petrem z Liberce). Také rorátní zp vy, tiché 
modlitby, duchovních hovor , svátost smí ení m že p isp t k prohloubení naší 
nad je v Boží pé i o tento sv t i když to n kdy okolo nás vypadá všelijak.  

Letos jsme na farní pastora ní rad  dosp li k tomu, že bude dobré, 
abychom se všichni setkali na Boží hod váno ní a Nový rok v Brandýse a poté na 



farní káv . V ím, že je nás hodn , kte í by uvítali aktivn jší seznámení s 
ostatními farníky, zejména s t mi, kte í chodí na bohoslužby do jiného kostela.  
Zárove  bych také poprosil o podporu T íkrálové sbírky v lednu a ekumenického 
týdne, který bývá tradi  v lednu.  

Záv rem již nyní zvu 31. ledna na poutní bohoslužbu brandýského 
kostela Obrácení sv. Pavla, která by letos byla spojena s pod kováním za 
ukon ení generální opravy farního brandýského kostela. D kuji za veškeré dary a 

ísp vky do sbírky na opravu brandýského kostela a prosím o další podporu. 
Možná, že v n které firm  byl úsp šný rok a že by unesla dar na kostel. Ú ast na 
poutní bohoslužb  slíbil P. Jan Houkal a snad se poda í také 
pozvat n koho z pražského arcibiskupství (tuším, že kalendá e již 
mohou býti dosti plné). Rád bych také p ivítal kn ze, kte í sloužili 
farnosti v d ív jších letech. 
  

 
 

ÍKRÁLOVÝ KONCERT 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi 

Ned le 3.01. 2016 v 1500 hod. 
 

KrisKrosKvintet 
eské saxofonové kvarteto David Eben 

 
edprodej vstupenek: * Infocentrum Brandýs n. L.  * KrisKros café 

 Cena 190,-K  
 
 
 
 

POKLO ME TAJEMSTVÍ VT LENÍ  
SPOLU S EHO EM NAZIÁNSKÝM 

 
 Rodí se Kristus, klan jme se mu.  

Z nebe sestupuje Kristus, vyjd me mu v ústrety.  
Kristus je na zemi, vznesme se k nebeským výšinám!  

Zpívejte Pánu, všechny zem !  
 se raduje nebe i zem , když se nebeský Pán stává obyvatelem zem .  

Kristus oblékl t lo, rozechv le a radostn  volejte:  
s chv ním kv li h íchu, s radostí pro nad ji.  

Kdo by se neklan l tomu, který je od po átku?  
Kdo by nechválil toho, který je na konci?  

ipravujte cestu Pánu, a já budu ohlašovat význam tohoto dne:  
Net lesný p ijímá t lo. Slovo p ijímá hmotu.  

Neviditelný se dává spat it. Nedotknutelného se m žeme dotýkat. Nad asový se 
po íná v ase. Syn Boha se stává lov kem.  


