
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

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 neděle 15:00 hod.  

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/


KŘESŤANSKY SVĚDČIT  
ZNAMENÁ VYDÁVAT SE VŠANC  

 
Papež František před Regina Caeli, nám. sv. Petra 

Česká sekce RV 
 
Drazí bratři a sestry, dobrý den! 
 

V biblických čteních dnešní liturgie zní dvakrát slovo „svědkové“. Poprvé 
z úst Petra, který po uzdravení chromého u brány jeruzalémského chrámu, zvolá: 
„Původce života jste dali zabít, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých, a my jsme toho 
svědky“ (Sk 3,15). Podruhé z úst vzkříšeného Ježíše, který večer na Velikonoce 
otevřel mysl učedníků pro tajemství svojí smrti a svého vzkříšení a řekl jim: „Vy 
jste toho svědky“ (Lk 24,48). Apoštolové, kteří viděli na vlastní oči vzkříšeného 
Krista, nemohli o svojí mimořádné zkušenosti mlčet. Ukázal se jim, aby pravda o 
Jeho vzkříšení dosáhla ke všem prostřednictvím jejich svědectví. A církev má v 
tomto poslání pokračovat; každý pokřtěný je povolán dosvědčovat slovy, skutky a 
životem, že Ježíš vstal z mrtvých, žije a je přítomen mezi námi. Všichni jsme 
povoláni dosvědčovat, že Ježíš je živý. 

Můžeme se zeptat: kdo je to svědek? To je ten, kdo viděl, pamatuje a 
vypráví. Vidět, pamatovat a vyprávět – tato tři slovesa určují jeho identitu a 
poslání. Svědek je někdo, kdo viděl nějakou skutečnost objektivně, ale nikoli 
nezúčastněně; uviděl nějakou událost a nechal se jí strhnout. A proto si 
pamatuje. Nejenom tím, že dovede přesně rekonstruovat fakta, která se stala, ale 
také tím, že k němu tato fakta promlouvají a chápe jejich hluboký smysl. Potom 
svědek vypráví; nikoli chladně a odtažitě, ale jako někdo, komu se od toho dne 
změnil život a vydává se všanc. Svědek je tím, kdo změnil svůj život. 

Obsahem křesťanského svědectví není teorie, ideologie či složitý systém 
předpisů a zákazů anebo nějaký moralismus, nýbrž spásonosné poselství, 
konkrétní událost, ba přímo Osoba, kterou je vzkříšený Kristus, živý a jediný 
Spasitel všech. Mohou Jej dosvědčovat ti, kdo s Ním mají osobní zkušenost v 
modlitbě a v církvi prostřednictvím putování, které má svůj základ ve křtu, svoji 
potravu v eucharistii, svou pečeť v biřmování a svoji neustálou konverzi ve 
svátosti pokání. Díky tomuto putování ustavičně vedenému Božím Slovem se 
může každý křesťan stát svědkem vzkříšeného Ježíše. A jeho svědectví je tím 
věrohodnější, čím více vyzařuje ze způsobu života, který je evangelní, radostný, 
odvážný, mírný, mírumilovný a milosrdný.  

Pokud se však křesťan nechá unést pohodlností, samolibostí a 
egoismem, pokud se stává hluchým a slepým k tolika bratřím, kteří se ptají na 
„vzkříšení“, jak může komunikovat živého Ježíše, jak může komunikovat 
osvobozující moc živého Ježíše a Jeho nekonečný jemnocit? 

Kéž nás Maria, naše Matka podpoří svojí přímluvou, abychom se mohli 
stát i se svými omezeními, ale s milostí víry svědky vzkříšeného Pána a přinášet 
lidem, které potkáme velikonoční dary radosti a pokoje. 

Přeložil Milan Glaser  

 



MÁJOVÉ POBOŽNOSTI VE STARÉ BOLESLAVI 
NAVAZUJÍ NA MŠE SVATÉ 

 
Poutní kostel NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

Pondělí                930 hod. 
Úterý         1830 hod. 
Středa        930 hod. 
Čtvrtek          1830 hod. 
Pátek                   1830 hod. 
Sobota        930 hod. 

 
NEDĚLE          1830 hod. BASILIKA SV. VÁCLAVA 
 

ZMĚNY: 
 

* 01.05. 2015 (pátek – STÁTNÍ SVÁTEK) Sv. Josefa, dělníka – Mše sv. 
s 1. Mariánskou pobožností v 900 hod. (večerní mše není). 

* 19.05. 2015 (úterý) Slavnost Posvěcení basiliky sv. Václava - večerní 
mše sv. v 1800 hod. basilika sv. Václava. 

* 31.05. 2015 (neděle) – Večerní mše sv. v 1800 hod. a Májová 
pobožnost v kostele Nanebevzetí Panny Marie  

(basilika sv. Václava  I. Koncert Musica Angelika). 
 

Májové pobožnosti ve Staré Boleslavi budou letos spojeny s  „Novénou k Panně 
Marii rozvazující uzly“ – protože nekajícnost a neodpuštění bývají totiž častou příčinou 
mnohých duchovních problémů. Zamyšlení nám mají připomenout nějakou událost z 
Mariina života, inspirovat se její vírou, nadějí a láskou a pomoci nám tak k důvěře v Boha, 
poněvadž účinnost našich modliteb nespočívá tolik ve slovech, ale právě v důvěře a 
odevzdanosti.  
 V poutním kostele sv. Petra – St. Peter am Perlach v srdci bavorského 
Augšpurku se nachází obraz Maria Knotenlöserin, Maria, rozvazující uzly. Tamní poutní 
kostel– navštěvují každoročně tisíce věřících. Prosí Kristovu Matku, aby rozpletla uzly, o 
které zadrhávají jejich pozemské životy. Velkým ctitelem tohoto mariánského obrazu je 
rovněž papež František. Přicházejí k němu lidé s rodinnými obtížemi, mnozí otcové a 
matky, kteří mají problémy s dětmi, zejména kvůli drogám. Utíkají se k němu nemocní a 
lidé, kteří ztratili práci. Rád bych řekl toto: Modlíme se k Nejsvětější Panně, která 
rozvazuje i ten poslední uzlík. Jako brána k nebi, která rozvazuje uzly duší v očistci.“ 
„Uzel, vzniklý neposlušností Evy, byl rozvázán poslušností Marie; co zauzlila panna Eva 
nevěrou, to rozuzlila Panna Maria vírou“, píše sv. Irenej ve spise Proti bludným naukám 
Adversus haereses (III,22). Také tento výrok církevního otec odkazuje k bavorskému 
obrazu. „Není bez významu, že Svatý otec den po zvolení při svém prvním veřejném 
vystoupení zamířil do Santa Maria Maggiore, aby uctil mariánskou ikonu Salus populi 
Romani , Spásy římského lidu. 
 

Modlitba papeže Františka k Panně Marii rozvazující uzly 

Svatá Maria, 
 

ty jsi byla po celý život plná Boží přítomnosti, 
s pokorou jsi přijímala Otcovu vůli 

a ďábel tě nikdy nedokázal zaplést do svého zmatku. 



U svého Syna ses přimlouvala za naše těžkosti, 
a svou pokorou a trpělivostí jsi nám dala příklad, 

jak rozplétat zádrhele našeho života. 
 

Navždy zůstáváš naší Matkou 
a tím napravuješ a osvětluješ spojení, 

které nás poutá s naším Pánem. 
 

Svatá Matko, Matko Boží a Matko naše, 
prosíme tebe, která s mateřským srdcem 

rozplétáš uzly našich životů, 
ujmi se mne/ ho (pojmenování osoby) 

a osvoboď mne/ ho/ ji ode všech pout a zmatků, 
jimiž na mne/ na něj/ na ni útočí náš nepřítel. 

 
Svou milostí, svou přímluvou u Boha i příkladem 

nás osvoboď od všeho zla, Panno Maria, 
a rozvaž pouta, která nám brání 

ve sjednocení s Bohem. 
 

Dej nám, abychom 
vysvobozeni od každého zmatku a omylu 

nacházeli Pána ve všech věcech, 
abychom v Něm ukotvili svá srdce 

a stále mu sloužili v našich bratřích a sestrách. 
 

Amen. 

http://www.vojtechkodet.cz/modlitby/noveny/novena-k-panne-marii-rozvazujici-uzly.html 

Celý text novény si můžete zakoupit v obchodech s křesťanskou literaturou nebo na www.ikarmel.cz. 

 

Liturgický kalendář 
01.05. (státní svátek) Památka sv. Josefa – Stará Boleslav – mše sv. v 900 hod. v 
kostele Nanebevzetí Panny Marie s navazují 1. Májovou pobožností.   
- !Večerní mše sv. v tento den není!  
02.05. Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 
03.05. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
08.05. Panny Marie, Prostřednice všech milostí 
10.05. 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
12.05. Svátek Výročí posvěcení katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
13.05. Panny Marie Fatimské 

http://www.vojtechkodet.cz/modlitby/noveny/novena-k-panne-marii-rozvazujici-uzly.html
http://www.ikarmel.cz./


14.05. Brandýská farnost – Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ  
14.05. Svátek sv. Matěje, apoštola 
16.05. Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hl. patrona Čech 
17.05. 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – SBÍRKA NA ARCIDIECÉZI 
17.05. Staroboleslavská farnost - Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ – 
SBÍRKA NA ARCIDIECÉZI 

 
Milé děti! 

Oznamujeme Vám, že příští setkání bude v neděli 17. KVĚTNA 2015. 
Těší se na vás sestry Vincentky J 

 
19.05. Slavnost posvěcení basiliky sv. Václava – mše sv. v 1800 hod. 
 
23.05. Vigilie Slavnosti Seslání Ducha svatého – Mše sv. s udílením svátosti 
biřmování J.Ex. Mons. Václavem Malým v 1800 hod. v kostele Obrácení sv. Pavla 
– Brandýs nad Labem. – viz. ohlášky brandýské farnosti 
 
24.05. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 
 

--- KONČÍ DOBA VELIKONOČNÍ --- 
 
26.05. Památka sv. Filipa Neriho, kněze 
27.05. Sv. Augustina z Canterbury, biskupa 
28.05. SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO VELEKNĚZE – 
mše sv. ve staroboleslavské farnosti v chrámu PM v 1800 hod. 
 

29.05. Noc kostelů 2015 
www.nockostelu.cz 

 
30.05. Památka sv. Zdislavy 
31.05. Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

Večerní mše sv. v 1800 hod. a Májová pobožnost  
v kostele Nanebevzetí Panny Marie 

(basilika sv. Václava  I. Koncert Musica Angelika). 
 

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. Abychom odmítali kulturu nezájmu, a tak dokázali mít starost o trpící bližní, 
zejména nemocné a chudé. 
2. Za křesťany, kteří žijí v sekularizovaném kulturním prostředí, aby jim 
přímluva Panny Marie pomáhala hlásat Krista. 
3. Za naše biskupy a kněze, aby uměli dobře rozpoznávat znamení času. 

http://www.nockostelu.cz/


DESÁTEK SLAVNÉHO RŮŽENCE  
K DUCHU SVATÉMU 

www.vojtechkodet.cz 
Modlitba růžence je velmi cenná. Proto je užitečné občas ji oživit 
jednoduchým rozšířením v duchu jednotlivých tajemství, abychom do 
těchto Božích tajemství vstoupili ještě hlouběji. Jednoduchý příklad 
naleznete níže. 

 
 
1. Ježíš, který Ducha svatého seslal. 
2. Ježíš, kterého prosíme, aby svým Duchem posiloval naši víru, naději a lásku. 
3. Ježíš, kterého prosíme o dar moudrosti, abychom rozpoznali pravé životní 
hodnoty. 
4. Ježíš, kterého prosíme o dar rozumu, abychom pravdám Božím správně 
rozuměli. 
5. Ježíš, kterého prosíme o dar rady, abychom se ve spletitých životních 
situacích správně rozhodovali. 
6. Ježíš, kterého prosíme o dar síly, abychom měli odvahu vykonat to, co po nás 
Bůh žádá. 
7. Ježíš, kterého prosíme o dar poznání, aby nás stvořené věci vedly k poznání 
jejich stvořitele, našeho nejvyššího Pána. 
8. Ježíš, kterého prosíme o dar zbožnosti, abychom se modlili rádi, upřímně a s 
důvěrou. 
9. Ježíš, kterého prosíme o dar bázně Boží, abychom si vážili víry a milosti 
posvěcující a nebáli se ničeho kromě hříchu. 
10. Ježíš, o němž chceme v síle Ducha svatého vydávat svědectví 
   

 
Oznámení 

 
* Vikariátní konference je ve Staré Boleslavi – úterý 19.05. 2015 – mše v 900 hod. 
* Mše sv. „Za náš národ, naši zem“ – sobota 30.05. 2015 v 9:15 hod. 
* KOZLY – mše sv. s nedělní platností nebude v sobotu 23.05. 2015  
*Pozn. Vážení, pokud někomu přestal docházet elektronický zpravodaj, nebo má o jeho elektronické 
zasílání zájem – prosím napište mi na fara@staraboleslav.com Děkuji o. Michal 

 
 

* AKCE FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM NA KVĚTEN 2015 
Podrobnější informace jsou oznamovány vždy v nedělních oznámeních 

a zveřejňovány na internetových stránkách farnosti 
 

· Poutní mše svatá v Lázních Toušeň v pátek 8. května 
¾ poutní mše svatá ke cti sv. Floriána se uskuteční v pátek 8. května od 18 

hod. v kostele v Lázních Toušeni 
· Odpadnutí mší svatých v Brandýse n/L. v pátek 8. a 15. května 

http://www.vojtechkodet.cz/
mailto:fara@staraboleslav.com


¾ z důvodů poutní mše svaté v Lázních Toušeni (8. května) a odjezdu na 
duchovní obnovu pro starší děti a mládež (15. května) odpadnou tyto dva dny 
pravidelné mše svaté v Brandýse n/L. 

 
· Příprava na první svaté přijímání ve čtvrtky 14. a 28. května 
¾ příprava na první svatou zpověď a první svaté přijímání začíná vždy mší 

svatou od 18 hod. ve farním kostele a pokračuje do 19.30 hod. na faře 
¾ v měsíci květnu to budou následující čtvrtky: 14. a 28. května 
¾ na „dětskou mši svatou“ od 18 hod. jsou samozřejmě zvány všechny děti a 

jejich rodiče, jakož i ostatní farníci 
· Slavnost Nanebevstoupení Páně ve čtvrtek 14. května 
¾ slavnostní mše svatá bude od 18 hod. ve farním kostele v Brandýse n/L. 
· Duchovní obnova pro starší děti a mládež od 15. do 17. května 
¾ předsvatodušní duchovní obnova pro starší děti a mládež se uskuteční od 

pátku 15. května (podvečera) do neděle 17. května (večera) v Jesenici  
¾ je třeba odevzdat vyplněné přihlášky 
· Udílení svátosti biřmování v sobotu 23. května 
¾ v sobotu 23. května, o vigilii Slavnosti Seslání Ducha svatého, proběhne 

v naší farnosti plánované biřmování (dá-li Bůh, bude 13 biřmovanců) 
¾ slavná mše svatá s udílením biřmování, kterou bude sloužit biskup Václav 

Malý, začne v 18 hod. ve farním kostele v Brandýse n/L. 
¾ po jejím skončení jsou všichni zváni na farní zahradu, kde bude agapé 

s opékáním buřtů a dalším pohoštěním (prosím ty, kteří jsou ochotni jakkoli 
přispět nebo pomoci, aby se mi přihlásili…) 

· Další jarní výlet pro děti v sobotu 30. května 
¾ bližší informace ohledně výletu budou sděleny v nedělních ohláškách a na 

středečních náboženstvích  
· Přihlášky na letní akce pro děti a mládež 
¾ je třeba odevzdávat přihlášky na následující letní akce: 
¾ Turistická a poutní velkovýprava pro starší děti a mládež Hory Středního 

Slovenska 2015 od pondělí 20. července do soboty 1. srpna 
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. do soboty 29. srpna  

 
 

VŠEZNÁLCI MEZI NÁMI. JSOU AMBICIOZNÍ, 
´NAMOTIVOVANÍ´A VE VŠEM 

KOMPETENTNÍ... 
Elias Vella 

Nikdo z nás neumí všechno 
Každý z nás je omezený svými možnostmi. To ale nevadí, nemusíme to 
považovat ze neúspěch!  
 

Někteří lidé se bojí své ohraničenosti 
Existují ale mezi námi bohužel lidé, kteří chtějí svá omezení skrýt, 



kteří se snaží ukázat se v jiném světle, než kým ve skutečnosti jsou. 
Stavějí se do pozice, jako by všechno věděli. 
 

Vystupují, jako by byli ve všem kompetentní, jako by se nemýlili. 
Jsou to lidé, kteří se bojí říci: „Ano, jsem člověk omezený.“ 
Když pak takový člověk uslyší kritiku, většinou se hned brání. 
Nedokáže připustit, že chybuje. Takoví lidé jsou často směšní. 
 

Každý máme svá obdarování 
Zralý člověk ale přijímá svá ohraničení a svá omezení. Každý máme totiž své 
hranice. Ale každý máme i svá obdarování! Potřebujeme ty druhé, jejich 
charismata a schopnosti. Oni pak potřebují nás. Potřebujeme se navzájem.  
 

Všichni se navzájem potřebujeme 
Nedívejme se proto přes prsty na lidi, kteří mají jiné obdarování. A 
nezanedbávejme ty vlastní. Každý z nás má dary, které mu Bůh dal. 
Využívejme je a pomáhejme si navzájem v růstu. Všichni máme své hranice. 
Všichni se ale navzájem potřebujeme. 

Se svolením zpracováno podle knihy 
„Ježíš – lékař těla i duše“, 

kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství 
Redakčně upraveno. www.vira.cz 

 
 
 
 

 
MODLITBA KARLA RAHNERA K DUCHU SVATÉMU. 
Prof. Karl Rahner se narodil 5. března 1904 ve Freiburgu a zemřel 30. března 1984 v Innsbrucku. Byl 
to katolický kněz, jezuita a můžeme říci, že i jeden z nejvýznamnějších teologů v okruhu Druhého 
vatikanského koncilu. 
 

Přijď, Duchu svatý, Duchu Otce i Syna, přijď, Duchu 
lásky, Duchu synovství, Duchu pokoje, důvěry, síly a svaté 
radosti. Přijď, tajemný jásote v slzách světa, přijď vítězný, 
živote v smrti země, přijď otče, ubohých, zastánce utištěných, 
přijď, světlo věčné pravdy, přijď, lásko vlitá do našich srdcí. 
Nemáme nic, co by tě mohlo přinutit, a proto důvěřujeme.  

Naše srdce se ve skrytu bojí tvého příchodu, protože 
jsi nezištný a jemný, protože jsi jiný než ono. Máme však 
nejpevnější přislíbení, že přesto přijdeš. Přijď tedy, přicházej 
den ode dne nově a více. Spoléháme na tebe; na koho jiného 

se můžeme spolehnout. Milujeme tě, neboť jsi láska sama. V tobě máme Boha 
za Otce, neboť ty v nás voláš Abba - milý Otče.  

Děkujeme ti, oživovateli, Duchu svatý, že v nás přebýváš, že ty sám 
chceš v nás být pečetí živoucího Boha. Pečetí na jeho vlastnictví. Zůstávej při 
nás, neopouštěj nás v trpkých bojích tohoto života ani při jeho konci, až nás 
všechno opustí.  

Přijď Duchu svatý. Amen. 

http://www.vira.cz/

