
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

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. 
 6.01. 1. pátek v měsíci od 17:00 do 17:50 tichý 

Eucharistický výstav, mše sv.  a  Eucharistické požehnání 
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 v zimním období se bohoslužby nekonají  

R.D. Mgr. Michal Procházka, farář 
Lázeňská 61/1, 250 02 Stará Boleslav; fara@staraboleslav.com;  

326 910 552; 602 293 893; www.staraboleslav.com  

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


Matko českého národa, děkujeme Ti. 
 

Kdo si v období adventu zakoupil obrázek Palladia země České 
v dárkové úpravě v rámečku, nepotěšil tím jen sebe a své blízké. Zároveň 
podpořil dobrovolnou iniciativu několika členů občanského sdružení Matice 
staroboleslavské, uskutečněné na podporu těch, kdo se celoročně starají o 
hladovějící. Za získanou finanční částku byly zakoupeny potraviny pro naše 
nejchudší spoluobčany. Po poslední rorátní mši svaté, sloužené 22.12.2011 
v kostele svatého Klimenta za bezdomovce, byly potravinové dárky předány do 
ČKCH ve Staré Boleslavi a prostřednictvím sester vincentek rozděleny 
potřebným.  

Finanční a potravinový dar byl ve čtvrtek 22.12.2011 odevzdán též 
v komunitě sester Matky Terezy v Praze 8 pro hladovějící. Touto dobrovolnou 
iniciativou se občanské sdružení Matice staroboleslavská připojilo k oslavám 800. 
výročí narození svaté Anežky České, jejíž odkaz promlouvá přes staletí i do 
našich dnů.                                                                                      Eva Špinarová 

 
Arcidiecézní charita Praha 

- v pražské arcidiecézi: podpora Charitního 
domova pro seniory v Mukařově 
- v zahraničí: odstranění podvýživy matek a dětí 
v Africe 

„Posláním Tříkrálové sbírky je především nesení 
radostné zvěsti o narození Pána Ježíše, naši 
koledníci navštěvují domácnosti, aby světlo Boží 
lásky šířili do rodin, vztahů i duší všech lidí. „ 
 

Bankovní účet pro Tříkrálovou sbírku:  66008822/0800 
vedený u České spořitelny 

Při bezhotovostním styku (převod z účtu na účet) příkazem k úhradě prosím 
uvádějte tyto následující údaje. 

Číslo účtu: 66008822/0800 
Variabilní symbol: 777 

Konstantní symbol: 558 
Specifický symbol: jakékoli číslo např. vaše rodné (není podmínkou) nebo IČ 

(pokud dar odesíláte za organizaci) 
* Pokud pro daňové účely potřebujete vystavit potvrzení o daru vyplňte on-line formulář, nebo 
kontaktujte sekretariát Charita Česká republika - ekonomické oddělení, Vladislavova 12, 110 00 
Praha 1, tel.: 296 243 330. 

Dar odevzdaný koledníkům (pokladničky v kostelích) a taktéž dar 
formou odeslané DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, ze 
kterých získá Charita ČR do sbírky 27 Kč), jsou dary anonymní a nelze na ně 
vystavit potvrzení o daru, či darovací smlouvu. Pokud potvrzení o daru, či 
darovací smlouvu potřebujete např. pro daňové přiznání, přispějte prosím do 
sbírky některým z výše uvedených způsobů.               DĚKUJEME ZA PODPORU 



http://www.trikralovasbirka.cz/ 
 

Liturgický kalendář 
01.01. Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE 
02.01.   Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů 

církve 
06.01. Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ (pátek) 
– mše se žehnáním vody, kadidla a křídy v 18:00 hod.. – St. Boleslav PM 
 
Tři králové - patroni Kolína; 
cestujících, poutníků; 
kožešníků; proti nečasu. Tři 
králové se nazývají mudrci 
z východu a připomínáme 
si je 6. ledna, kdy církev 
slaví ,,Slavnost Zjevení 
Páně". Tento svátek patří k 
největším v církevním roce. 
Jmenují se Kašpar, 
Melichar a Baltazar a množí 
se kolem nich různé 
legendy a dohady. "Kde je 
ten novorozený židovský 
král? Viděli jsme jeho 
hvězdu a přišli jsme, 
abychom se mu poklonili." 
Tak to stojí napsáno v 
Matoušově evangeliu (Ml. 
2,1). Zázračně zářící 
hvězda ukazovala třem 
mudrcům hvězdu z 
Východu do Betléma, 
bezpečně je převedla přes 
všechny překážky až k novorozenému Ježíši. Když uviděli Syna Božího, padli na 
kolena a vzdávali úctu Dítěti a jeho matce Marii. Potom předali přinesené dary: 
zlato, kadidlo a myrhu. Zlato označovalo královskou důstojnost, kadidlo 
modlitby a oběti a myrha byla znamením člověčenství. Aby unikli hněvu krále 
Heroda - byli varováni pokynem z nebes - vrátili se Kašpar, Melichar a Baltazar 
do své země jinou cestou - vyhnuli se Jeruzalému. Další životní příběhy Tří králů 
známe také jenom z legend. Apoštol Tomáš je údajně vysvětil na biskupy. Po 
mnoha letech úspěšného misionářského působení zemřeli několik dní po sobě. 
Podle legendy byli také pohřbeni ve společném hrobě. Viditelným důkazem úcty k 
Třem králům je jednak nádherný zlatý relikviář v kolínském dómu z dílny Mikuláše 
z Verdunu, jednoho z nejslavnějších zlatníků středověku, a jednak obrovský 
římský sarkofág v  milánském kostele sv. Eustorgia. Až do 18. století byly ostatky 

http://www.trikralovasbirka.cz/


Tří králů cílem nejvýznamnějších poutí Západu. Do dnešní doby se ke Třem 
mudrcům upíná mnohde lidová víra. "Tříkrálové" požehnání má od domu vzdálit 
neštěstí; především na vesnicích je ještě obvyklé, že pán domu v předvečer 6. 
ledna napíše na rám dveří iniciály jmen králů a odpovídající letopočet (např. 
20+C+M+B+08; písmena C, M, B bývají též odvozena od věty "Christus 
Mansionen Benedicat", Kriste požehnej byt). Na ochranu před špatným počasím 
má mnoho kostelů zvony s počátečními písmeny Tří králů. 
Centrem uctívání Tří králů bylo a je město Kolín; mimo toto 
město nebyl kult Tří králů jako svatých nikdy oficiálně 
uznán. 
 
08.01. Svátek Křtu Páně  
– po Modlitbě před spaním končí doba vánoční – tzn. 
koledy, vánoční výzdoba, jesličky 
 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ 
 
15.01. 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
17.01. Památka sv. Antonína, opata 
18.01. Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 
 

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů  
18. – 25. ledna 2012 

 
„Všichni budeme proměněni 

 skrze vítězství našeho Pána Ježíše Krista“  
(srov. 1 K 15,51-58) 

 
Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů pravidelně připravuje 

pracovní skupina z některé země. Pro rok 2012 jej vypracovala skupina složená 
ze zástupců římskokatolické, ortodoxní, stejně jako starokatolické a 
protestantských církví z Polska. Za text, který nás má provázet v rámci 
modlitebního týdne za jednotu křesťanů, zvolila slovo naděje vzešlé ze svědectví 
apoštola Pavla. 
 

„Ve chvíli, kdy člověk poznává, jaké dílo a jaký vliv na něm koná smrt a 
hřích a jak jej tělesnost a smrtelnost svazují, neumí počítat s heroickým 
vzmachem a vítězstvími. Nepotkává to až nás, lidi ovlivněné současným 
sekularismem. Vzpomeňme si, jak i Ježíšovi učedníci se dokázali mezi sebou 
dohadovat, kdo z nich je největší (Mk 9,34). Ježíšova reakce na jejich zahanbené 
mlčení vzápětí prozradila tajemství prvenství: první je ten, kdo slouží (Mk 9,35)! 
Tím poukázal na jiný charakter prvenství, z čeho roste a jak k němu mohou přijít i 
jeho věrní. I zkušenost učedníků ukazuje, že úvahy o vítězství jsou běžné, ovšem 
jejich možnost již napořád byla spjata s tím, co je postupně učil poznávat Ježíš. 
Ježíšův důraz říká, že ani poslední člověk není vyřazen z podílu na vítězství a z 
možnosti vítězit. Je to Kristova oběť a vzkříšení, které jsou klíčem k této cestě. 
Na ní Kristus se svým důrazem buduje příklad, jak založit pilíře křesťanského 



života, kterému vítězství neujde. 
Kristova proměňující moc na pozadí vítězství nad hříchem a smrtí je 

klíčovým podnětem k jednotě v hloubce naší lidské existence. Žádná jiná moc 
nás nepozdvihuje tolik, jako Kristovo vítězství nad smrtí. Naděje, že se tato jeho 
moc dotýká našich srdcí, přijímání sebe sama a sbližování s druhými pod stejnou 
bídu postavenými, má stát na počátku našich setkání, našich modliteb a naší 
vděčnosti za to, že se můžeme se svou vírou s druhými sdílet a tak si vzájemně 
sloužit. 

Ať vás všechny provází Boží milost, naplňuje Duch Kristova pokoje, aby 
naše shromáždění byla požehnáním.                                                   (zkráceno) 

 
V bratrské lásce 

Mgr. Joel Ruml - předseda ERC v ČR 
Mons. František Radkovský - delegát ČBK pro ekumenismus 

 
21.01. Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice - Každý rok 21. ledna 

jsou v kostele, kde je hrob mučednice", posvěceni dva 
beránci, z jejichž vlny se zhotovují palia pro arcibiskupy. 

22.01. 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – Za jednotu křesťanů 
24.01. Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 
25.01. Svátek Obrácení sv. Pavla – v Brandýské farnosti slavnost farního 

kostela - ! – info v ohláškách 
26.01. Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 
28.01. Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 
29.01. 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
31.01. Památka sv. Jana Boska, kněze 
  

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 postižení přírodními katastrofami dostávali duchovní a hmotnou 
podporu, kterou potřebují k obnovení svých životů. 
2. Aby horlivost křesťanů pro mír přinášela svědectví Kristovu jménu 
přede všemi lidmi dobré vůle. 
3. Za všechny křesťany, aby s odvahou a opravdovostí naplňovali své 
poslání radostným životem podle evangelia. 
 

Oznámení 
 

* J Výuka náboženství v jídelně Charitního domova ve Staré Boleslavi, 
každé druhé 10.01. a čtvrté 24.01. úterý v měsíci od 15:00 hod. - info otec Michal. 
* Sobota 28.01. 2012 – Den modliteb za národ a za arcidiecézi – mše sv. v 9:15 hod.  



* Úterý 17.01. 2012 – Vikariátní konference v Lysé nad Labem, mše sv. v 900 hod 
 
* Svatá Anežka Česká, princezna a řeholnice – výstava  
Výstava byla zahájena 24. listopadu 2011 a potrvá do 25. března 2012. 
 
* Udílení svátosti biřmování se v Roce biřmování 2012 
koná ve staroboleslavské farnosti – Vy, kdo chcete tuto 
svátost přijmout, NEVÁHEJTE a  přihlaste  se DO 8. 
LEDNA 2012  u o. Michala. 

 
 

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

a zveřejňovány na internetových stránkách farnosti 
 
· Pravidelné sbírky na opravu našich kostelů, především kostela farního 
¾ i v nadcházejícím roce 2012 se budou vždy první neděli v měsíci konat při 

všech bohoslužbách sbírky na opravu našich kostelů, především kostela 
farního 

¾ všem dobrodincům patří velký dík 
· Výkaz hospodaření naší farnosti za rok 2011 
¾ přehledná zpráva o hospodaření naší farnosti za rok 2011 je vyvěšena na 

vnitřních nástěnkách všech našich kostelů  
· Latinské mše svaté první pondělí v měsíci v Brandýse n/L. 
¾ po domluvě s pastorační radou naší farnosti zkusíme nabídnout vždy na 

první pondělí v měsíci (kromě svátků) mši svatou v latinském jazyce: nikoliv 
tedy mši svatou v mimořádném „tridentském ritu“, nýbrž mši svatou v běžném 
a řádném liturgickém ritu, která bude pouze sloužena v latině, abychom si 
aspoň takto jednou v měsíci zkusili připomenout starobylý liturgický jazyk 
západní církve 

¾ zatím to zkusíme o prvních pondělcích v lednu, únoru a březnu v obvyklém 
čase od 18.00 hod. ve farním kostele v Brandýse n/L. a poté uvidíme, zda 
budeme ve mších svatých v latině pokračovat 

· Poutní slavnost Obrácení sv. Pavla v Brandýse n/L. v neděli 22. ledna 
¾ hlavní poutní mše svatá ze slavnosti Obrácení sv. Pavla, poutní slavnosti 

našeho farního kostela, bude tentokrát v neděli 22. ledna od 8.30 hod. ve 
farním kostele v Brandýse n/L. (všechny další mše svaté v ostatních 
kostelech naší farnosti budou v tento den dle obvyklého pořádku, který na 
tuto neděli připadá) 

¾ ve středu 25. ledna, v den poutní slavnosti, bude mše svatá ve farním kostele 
od 8.30 hod. ráno (všechna náboženství a Rozhovory o víře pro mládež 
budou pak tento den podle obvyklého pořádku) 

· Jarní prázdniny na běžkách „Jitrava 2012“ 
¾ jako každoročně zveme starší děti a mládež, milovníky běhu na lyžích, na 

jarní prázdniny na běžkách, a to v termínu našich jarních prázdnin od neděle 
19. února (odjezd navečer) do soboty 25. února (návrat odpoledne) 



¾ tentokrát pojedeme na Jitravu v Lužických horách 
¾ prosím rodiče, aby své děti přihlásili co nejdříve, nejpozději však do neděle 

29. ledna 
 

Stormie Omartianová 
SÍLA RODIČOVSKÉ MODLITBY 

 
Další kniha od autorky Síla 

manželčiny modlitby. Tentokrát povzbuzuje 
k vytrvalé a usilovné modlitbě rodiče.  

„Boj o životy našich dětí se 
odehrává na kolenou. Nemodlit se je jako 
sedět a zpovzdálí se dívat, jak na naše děti 
ve válečném poli dopadají střely ze všech 
stran. Když se však modlíme, jsme v bitvě 
po jejich boku a užíváme Boží moc v jejich 
prospěch.“ 
 
Amanda 
 

Moje maminka je skvělá máma. 
Povzbuzuje mě a snaží se mi ve všem pomáhat. 
Jsem velmi vděčná za její modlitby a za její 
lásku. Modlí se za mě každý den a já myslím, že 
to je jeden z důvodů, proč to zvládám ve škole i 
v životě. Její modlitby mě proměnily a díky nim 

žiju na tomto světě. Jednou její modlitby přinesly do mého života velkou a krásnou změnu, 
jakou jsem si předtím neuměla vůbec představit. Měla jsem ve škole spolužačku, která 
byla strašně lakomá a já jsem se k ní nechtěla ani přiblížit, protože jsem se jí bála. Když 
jsem to řekla mámě, rozhodla, že bychom se měly spolu za tu dívku modlit. Ten nápad se 
mi líbil, takže jsme se modlily skoro každý den až do konce školy a pak ještě během 
prázdnin. Během následujícího školního roku se stal zázrak a ta dívka se úplně změnila a 
stala se jednou z mých nejlepších kamarádek. Tato událost ovlivnila můj život a byla to 
jedna z nejúžasnějších věcí, které se mi kdy staly. 

Maminčina modlitba fungovala. Nefunguje okamžitě vždycky, ale i když naše 
modlitby nejsou vyslyšeny hned, cítím se lip už jen tím, že se modlím nebo že se 
někdo modlí za mě. Jsem vděčná, že mám Boha a svou mámu. Díky, mami. 

Amanda Omartianová (13 let) 
  
Christopher 
 

Když se dívám zpět na uplynulých deset let, nemůžu popřít úžasnou sílu 
modlitby, díky které jsem dnes tam, kde jsem. Stále se mi dostává požehnání v těch 
stejných milujících a starostlivých rodičích, kteří se i nadále snaží být zábavní. Ale víc než 
kdy předtím jsem si vědom toho, jak nesmírně cenné je pro mě mít rodiče, kteří věnovali 
dostatek péče a času nepřetržité modlitbě za mé blaho. Nebýt modliteb mé rodiny, která 
ukázala, co znamená modlit se bez ustání, nevím, kde bych dnes byl. 

Před pár lety jsem se dostal do obtížné situace. Čas, který jsem věnoval Božímu 
slovu a modlitbě, se stal spíše rutinní záležitostí než mocnou proměňující zkušeností, 
jakou měl být. To mělo za následek velké nedostatky v mém životě. Uvízl jsem ve finanční 
krizi a někdo, komu jsem léta věřil, mi vrazil nůž do zad. Ale nejhorší na tom bylo to, že se 



z mého života vytratila radost a pokoj. Vzpomínám si, jak jsem jednou večer volal mámě a 
prosil ji o modlitbu. Řekla mi na to, že Bůh mě přivedl do této situace z nějakého důvodu a 
že se tak snaží získat moji pozornost. Druhý den jsem otevřel Písmo a byl jsem ohromený 
slovem: „Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno 
vám bude přidáno" (Mt 6,33). Četl jsem to předtím mnohokrát, ale nikdy jsem si 
neuvědomil hlubokou jednoduchost toho textu. Mé vlastní osobní problémy natolik pohltily 
mou pozornost, že jsem neustále prosil Boha o to, aby se něco stalo v mém životě, místo 
toho, abych opravdově hledal Božího Ducha, který by posílil můj život. To byl okamžik, kdy 
jsem padl před Pánem na tvář s jediným cílem - abych ho nalezl. 

Tím vším chci říct, že Bůh nám často dovolí, abychom se zahrabali do vlastní 
nepříznivé situace, zatímco on trpělivě čeká, až přijmeme především jeho vůli. A tato 
skličující období jsou tím pravým prostředkem, který Bůh používá k tomu, aby nás přivedl 
k hlubšímu přátelství se sebou samým. Nepochybuji o tom, že Bůh mě volal, abych mu 
důvěřoval víc, než jsem byl dosud schopen. Kdybych neklesl tak hluboko, vím, že bych se 
nedostal do bodu, z něhož jsem nyní schopen zvládnout současnou hromadu práce, 
rozjíždění nové firmy v zajímavé oblasti a blížící se sňatek s úžasně nádhernou a zbožnou 
ženou, s mou absolutní životní láskou. Každá z těchto věcí je nesmírným požehnáním od 
Pána, kterým mě zahrnuje v míře daleko větší, než si zasloužím. A můžu upřímně říct, že 
to jsou právě vroucí modlitby mých rodičů za mou hlubší cestu s Pánem, díky kterým se to 
vše uskutečnilo. To se samozřejmě týká hlavně mé matky, poněvadž polovina otcových 
modliteb je zaměřena na úspěch chicagských Medvědů. 

Christopher Omartian (28 let) 
 
 

**************************************************** 
Co je vlastně na svatém Pavlovi z Tarsu  

dodnes tak aktuální? 
 

- To, že žije s Kristem, mu umožňuje plně žít ve 
společnosti,  která má jiné bohy. 

 
- Nemá obavy, že je křesťanů málo, nemá obavy, že 

nezastávají vysoká místa ve společnosti, ale má obavy, 
jestli jejich životním cílem je žít s Kristem. 

 
- Blízkost Ježíše Krista mu umožňuje prožívat  hlubokou 

vnitřní radost i uprostřed zkoušek života. 
 

- Vidí a hlásá evangelium jako skutečně radostnou zvěst, 
která dává smysl jeho životu. Svoboda, k níž nás 

osvobodil Kristus, je pro něho předpokladem pro růst 
lásky.  

Té lásky, bez které není člověk člověkem.  
 

- Svým osobním životem strhuje k následování Krista druhé lidi a učí je 
být citlivými vůči hledajícím a slabým ve víře, a být pro všechny vším. 

 
 

Nejsou to postoje, po kterých bychom měli DNES také toužit? 
 


