
 

 
 
 

 
 
 

 
 

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. 

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

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

mailto:jan.houkal@seznam.cz
http://www.farnostbrandys.cz/
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Křesťan za volantem:  
život je cenný… 

Benedikt XVI. 

V létě se mnoho lidí vydává autem na 
dovolenou. Přeji všem, aby mohli klidně prožít 
několik dní zaslouženého klidu a oddechu. 

Zároveň bych chtěl všechny ty, kteří se chystají na cestu jejich 
prázdninového pobytu, vybídnout k opatrnosti. Bohužel každý den, a zvláště o 
víkendech, dochází na silnicích k nehodám, při nichž je tragicky zmařeno mnoho 
lidských životů; a více než polovina obětí jsou mladí lidé. V posledních letech bylo 
vykonáno mnoho pro to, aby se těmto strašlivým událostem předešlo, ale s 
přispěním a nasazením všech se může a musí udělat ještě mnohem víc. 

Je třeba potírat nepozornost a povrchnost, jež mohou ve vteřině zničit 
vlastní budoucnost i budoucnost druhých lidí. Život je cenný a jedinečný: je třeba 
si ho neustále vážit a chránit ho, mimo jiné také korektním a rozvážným 
chováním na silnicích. 

Zpracováno podle knihy: 365 dní s Benediktem XVI., kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství 

Dopřej mi, Pane, pevnou ruku i jisté oko.  
Dej, ať vždy řídím s pocitem odpovědnosti 

a nedovol, abych někoho přejel. 
Ty jsi dárcem života: dej mi, prosím, 

abych žádným svým skutkem nezničil 
nebo nepoškodil tento vzácný dar. 

Kéž vždy každému pomáhám, kdo mě potřebuje. 
Nedovol, Pane, aby mě ovládla záliba v nezřízené rychlosti. 

Kéž se vždy těším z krásy stvořeného světa. 
Kéž jedu svou cestou vždy klidně, vyrovnán, pln radosti  

a kéž bez nehody dojedu ke svému cíli. 
 

Pane, můj průvodce na mých cestách, pomáhej mi. 

Svatý Kryštofe, patrone motoristů, 
ochraňuj, mě i mé bližní! Amen 

Dr. Luigi Stefani 

 

http://www.vira.cz/Rejstrik-autorsky/Benedikt-XVI.html
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Liturgický kalendář 
 
01.08. Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve 
04.08. 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
05.08. Posvěcení římské baziliky Panny Marie 
06.08. Svátek Proměnění Páně 
08.08. Památka sv. Dominika, kněze 
09.08. Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy 
10.08. Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka 
11.08. 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
14.08. Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka 
 

ČTVRTEK 15.08. 2013 
SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

 
900 Poutní mše svatá celebrovaná R.D. ThLic. Janem 
Houkalem, Th.D., farářem brandýským 
 
 

1800 Poutní mše svatá celebrovaná R.D. Mgr. Michalem Procházkou, farářem a 
kanovníkem staroboleslavským doprovázená hudbou staroboleslavského 
chrámového sboru Václav  
 
 
17.08. Sobotní Mše sv. s nedělní platností:  

Dřísy v 1630 hod. 
Skorkov v 1800 hod.  

 
Královno nanebevzatá, oroduj za nás 

 
Radujeme se, že náš Pán Ježíš vzal Bohorodičku 

k sobě do nebe. Jenže kde je jí dnes vlastně konec? 
Nezůstali jsme tu sami? Kdepak je to nebe? Podle 
duchovních učitelů je nebe, v každém z nás, pokud 
žijeme v posvěcující milostí, tak prožíváme stav nebeského království ve svém 
nitru. Náš vnitřní příbytek se vlivem Božího hosta mění v božské prostředí. Nebe 
však není jenom vnitřní stav blaženosti Božího dítěte, ale je to také místo, které 
Bůh připravil všem, kdo ho milují. Kde je to nebeské místo? Nebe objímá to 
místo, kde je Bůh. Věříme, že Bůh je všudypřítomný. Říkáme, že v Bohu žijeme, 
pohybujeme se a jsme. 
 

Můžeme tedy žít v nebi už v těchto pozemských poměrech, a záleží na 
nás, zda využijeme naplno Boží nabídku. Jenže to je svůdné pomyšlení, že nebe 
můžeme mít už zde na zemi. Svádí to k opovážlivému závěru, že přítomnost 
nebe na zemi záleží jenom na nás, a nikoli na Bohu. Odtud už není daleko k 
marným pokusům, abychom na povel "Hej rup!" ryze lidsky usilovali o nebe na 



zemi. Výsledkem byly mnohé bezbožné utopie na konci druhého tisíciletí, pokusy 
o bezbožné ráje na zemi, kde všichni pracují, aby mohli lépe konzumovat a 
užívají si blahobytu, aby mohli více pracovat... 
 

Svěřme se Marii, aby nás vedla k svému Synu Božímu do nebeského 
království, a vyhneme se všem těmto slepým uličkám lidských dějin. Panna Maria 
nás učí, jak máme žít nebeským životem už v tomto světě. Život v nebi je pouze 
dovršením toho, co bylo započato v pozemských poměrech, ale v dokonalejší 
podobě a především se náš blažený stav se už stane trvalým a nezvratným. 
 

Nebe není místo nějakého vyhasnutí, nýbrž právě rozzáření. Přechod z 
blaženého stavu člověka žijícího v posvěcující milosti do blaženého místa není 
žádné vyřazení ze života, ale pravý rozmach života, jaký už se prostě nevejde do 
pozemských rozměrů. Dokud žijeme v pozemských poměrech, dotud nám 
přísluší spíše sloužit růstu nebeského království. Avšak Maria a všichni svatí v 
nebi smí panovat v nebeském království spolu s Kristem. Ačkoli je jim dopřáno 
panovat, přesto vidíme, jak často nám svatí v čele s Matkou Boží pomáhají svými 
přímluvami. 
 

Když sledujeme Marii vzatou do nebe, její krása, dobrota, pravdivost a 
láska září celým vesmírem, protože svatá Panna vždy naplno žila pro Boha, který 
je svrchovaná Krása, Dobro, Pravda a Láska. Nyní jí to celé Boží stvoření z 
pověření Božího odplácí, aby na spolupracovnici Spasitele jasně vynikla Kristova 
sláva. 

NEDĚLE 18.08. 2013 Stará Boleslav 
POUTNÍ SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

  
900 Modlitba růžence s meditacemi 
 
1000 Hlavní poutní mše svatá celebrovaná J.Em. Mons. 
Dominikem kardinálem Dukou OP, arcibiskupem pražským a 
primasem českým - doprovázená hudbou staroboleslavského 
chrámového sboru Václav: „František Macek Velehradské 
ordinárium“ 
 
1200 Modlitba Anděl Páně 
1215 Komentovaná prohlídka 
1330 Setkání členů a příznivců Matice staroboleslavské 

 
1430 Přednáška: Křesťané Východu a Západu – byzantská 
liturgie R.D. Mgr. Jan Kotas S.L.L., sídelní kanovník a děkan 
kapituly Všech svatých, sídelní kanovník Vyšehradské kapituly 
 
 

1530 Poutní mše svatá celebrovaná Mons. Mgr. Vladimírem 
Málkem doprovázená hudbou KrisKrosKvintet 

 
V NEDĚLI NENÍ MŠE SV. V 1800 V BASILICE SV. VÁCLAVA 



20.08. Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve 
21.08. Památka sv. Pia X., papeže 
22.08. Památka Panny Marie Královny 
24.08. Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 
25.08. 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
27.08. Památka sv. Moniky 
28.08. Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve 
29.08. Památka Umučení sv. Jana Křtitele 
 
31.08. Mše sv. s nedělní platností:  

Dřísy v 1630 hod. Poutní slavnost Umučení sv. Jana Křtitele  
Skorkov v 1800 hod. 

 
 

Credo - úvahy o víře - knížka do kapsy 

Úvahy o apoštolském vyznání víry. (Mons. Aleš Opatrný) 

Čemu mám vlastně věřit? Tuto otázku si dnes 
člověk klade možná ještě intenzivněji než v dobách 
minulých. 

Někdo věří všemu možnému, jiný nevěří ničemu. A 
čemu má věřit katolík? „Tomu, co je v katechismu,“ odpoví 
zřejmě klasicky vychovaný křesťan. Ale kde se to tam 
vzalo, jak se to tam dostalo? A je tam všechno podstatné? 
A jak souvisí katechismus s Biblí? Tak nám vyvstává 
otázka po pramenech naší víry. Nejstarší úplný text 
apoštolského vyznání víry pochází ze 4. století a shrnuje 
obsah křesťanské víry apoštolské doby. Ale nejde jen o 
výčet dogmatických výroků. Credo představuje něco jako 
kmen stromu víry: někde má své kořeny a něco dalšího z něj vyrůstá. 

Víra je především vztah. A vztah je dynamická záležitost, může 
nabývat na síle nebo se oslabovat, může a měl by se prohlubovat. Snad k tomu 
pomůže i tato knížka. 

 

Úmysly apoštolátu modlitby na rok 2013 
 
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 

http://www.vira.cz/Rejstrik-autorsky/Ales-Opatrny.html
http://ikarmel.cz/kniha/Credo_101740.html
http://ikarmel.cz/kniha/Credo_101740.html


Pána a Matkou církve, zvláště na úmysly, které nám předkládá Svatý otec a naši 
biskupové pro tento měsíc: 

 
1. Aby rodiče a vychovatelé pomáhali novým generacím utvářet si správně 
svědomí a růst v dobrém a poctivém životě. 
2. Za místní církve na africkém kontinentě, aby ve věrnosti evangelnímu 
poselství přispívaly k vytváření pokoje a spravedlnosti. 
3. Aby ti, kdo musí překonávat překážky a lidskou zlobu, neztráceli odvahu a 
sílu k věrnému plnění křesťanských povinností. 
 
 

Legenda o krásné Sapientii 

Max Kašparů 

Bylo, nebylo... 

Na okraji pouště žila se svým starým otcem 
mladá, krásná dívka Sapientia. Měla mnoho nápadníků, kteří se ucházeli nejen o 
její přízeň, ale také o její ruku. Když se ovšem dozvěděli, že dívka si vezme za 
muže jenom toho, kdo splní její podmínku a uprostřed pouště jí postaví dům, 
zklamaně se svých nadějí vzdávali. Ale žili v té krajině tři bratři a každý z nich 
chtěl Sapientii za ženu. Nejstarší z nich proto vymyslel způsob, jak zadanou 
podmínku splnit. Z lešenářského materiálu smontoval konstrukci ve tvaru příbytku 
a potáhl ji plátnem. Domníval se, že mírným posunům pískového podloží jeho 
konstrukce lehce odolá. Nepočítal ovšem s pouštní bouří, která hned první noc 
jeho chatrné stavení rozmetala. 

Druhý bratr, poučen neúspěchem staršího sourozence, odmítl pouhou chatrnou 
stavbu a rozhodl se postavit pro plánovaný dům nejprve nosný pilíř. Posilován 
nadějí, že pod nánosy písku, tam kdesi hluboko pod jejich obrovskou vrstvou, 
musí být přece pevné podloží, začal kopat. Všechen písek, který prošel jeho 
rukama, ukládal nahoře hned vedle jámy. V jeden okamžik se ovšem celá 
vykopaná masa písku dala do pohybu, vrátila se na své původní místo a muže 
pohřbila. 

Nejmladší z bratrů, poučen chybami svých sourozenců, začal také kopat 
hlubokou jámu, protože i on věřil, že vrstvy písku musí přece někde končit a kdesi 
hluboko pod povrchem pouště narazí na pevné podloží, kde založí mohutný pilíř 
obytného stavení. Ovšem všechno nepotřebné, na co při práci narazil, vyhazoval 
ven a odvážel daleko od prohlubující se jámy. Zbavoval se zbytečného balastu, 
který se mu pletl pod nohy a nadto hrozil, že ho může zasypat. Kopal a kopal, a 
když opotřeboval všechny pracovní nástroje, začal hrabat holýma rukama. 

A v tu chvíli se stalo to, co vůbec nečekal. Pod jeho zkrvavenými prsty vytryskla 
ze země voda. Omráčilo ho zklamání. Všechna práce, námaha i čas byly 

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


zbytečné. Ani on podmínku nesplní! Ale seshora se ozvala Sapientia a oznámila 
mu, že se stane jeho manželkou, protože nalezl více, než hledal, a získal více, 
než ona požadovala. Místo pilíře pro jeden jediný dům otevřel pramen tryskající 
vody, který přinese život mnoha zdejším lidem i zvířatům. 

Tento příběh si připomenu vždy, když slyším o odvaze, námaze a vytrvalosti lidí, 
kteří se pustili do hledání základů pravdy i smyslu své existence. Příběh, spíše 
podobenství, o dívce jménem Sapientia, z řečtiny přeloženo Moudrost, ukazuje 
na dvě skutečnosti, které máme možnost poznávat každý ve svém životě. Na 
jedné straně je v nás vrozená touha po poznání a nalezení pravdy, krásy a dobra, 
na druhé straně jsou tu tři cesty, kterými se k nim můžeme ubírat. 

Se svolením zpracováno podle knihy Maxe Kašparů 
Po provaze ke Kristu, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. 

 
 

ROK VÍRY 
ROK EUCHARISTIE 

 
 

EUCHARISTIE JE DAR LÁSKY. MUSÍME JI VE SVÉM ŽIVOTĚ „BUDOVAT“, MUSÍME 

JI ŽÍT, VÍCE NEŽ SLAVIT A ADOROVAT.       

(SV. J. ZLATOÚSTÝ) 

Jsme Boží děti - to je náš průkaz totožnosti  
HOMILIE SVATÉHO OTCE PŘI MŠI SV. V KAPLI DOMU SV. MARTY. 

Jsme Boží děti díky Ježíšovi. Tento průkaz totožnosti 
nám nikdo nemůže ukrást. – řekl dnes ráno papež 
František v homilii během mše svaté v kapli Domu 
svaté Marty. Se Svatým otcem koncelebroval indický 
kardinál Telesphore Placidus Toppo, arcibiskup z 
Ranchi. 

Jádrem papežovy homilie byla slova z dnešního evangelia o uzdravení 
ochrnutého (Mt 9,1-8). Ježíš mu nejprve řekl: „Buď dobré mysli, synu, odpouštějí 
se ti hříchy“. Možná, že tato slova – konstatoval papež František – toho člověka 
trochu zklamala, protože chtěl být uzdraven fyzicky. Vzhledem ke kritikám učitelů 
Zákona, kteří Ježíše v duchu obviňovali, že se rouhá – „Pouze Bůh může odpustit 

http://www.ikarmel.cz/kniha/Po-provaze-ke-Kristu_101745.html


hříchy“ – jej však potom uzdravil také na těle. Ve skutečnosti – vysvětloval papež 
– byla uzdravení, poučování a silná slova proti pokrytectví „pouze znamením 
něčeho většího, co Ježíš činil“, totiž odpuštění hříchů. V Ježíši je svět smířen s 
Bohem. Toto je „nejhlubší zázrak“: 

„Smíření je znovu stvoření světa. Je to nejhlubší Ježíšovo poslání, totiž 
vykoupení nás všech hříšníků. A Ježíš to činí nikoli slovy, nikoli gesty, nikoli 
chozením po ulici. Činí to svým tělem. Právě On, Bůh, stává se jedním z nás, 
člověkem, aby zevnitř uzdravil nás, hříšníky.“ 

Ježíš nás osvobozuje od hříchu a sám se stává „hříchem“, bere na sebe 
„všechen hřích“. Toto je „nové stvoření“ - řekl papež. Ježíš „sestupuje ze slávy, 
snižuje se až k smrti, ke smrti na kříži, až ke zvolání »Otče, proč jsi mne opustil«. 
Toto je Jeho sláva a naše spása“: 

„Toto je největší zázrak. Co tím však Ježíš učinil? Učinil z nás děti, svobodné 
děti. A díky tomu, co Ježíš učinil, můžeme říci: »Otče«. Jinak bychom nikdy 
nemohli říci: »Otče! «, a říkat to svobodně, tak dobrým a krásným tónem. Toto je 
obrovský Ježíšův zázrak. Nám otrokům hříchu dal všem svobodu, uzdravil nás v 
hloubi naší existence. Dělá nám dobře, myslíme-li na to, přemýšlíme-li o tom, jak 
je krásné být dítětem. Svoboda dětí je tak krásná! Dítě je doma a Ježíš nám 
otevřel brány domova. Jsme doma.“ 

Nyní – blížil se papež k závěru své homilie – lze pochopit smysl toho, co Ježíš 
řekl: „Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy“: 

„Toto je kořen naší odvahy. Jsem svobodný, jsem dítětem… Otec mne miluje a já 
miluji Otce! Prosme Pána o milost dobře chápat toto jeho dílo. To co Bůh učinil v 
Něm. Bůh smířil se Sebou svět v Kristu, a svěřil nám slovo smíření a milost nést 
dál toto slovo smíření mocně a svobodně jako děti. Jsme spaseni v Ježíši Kristu! 
A nikdo nám nemůže ukrást tento průkaz totožnosti. Jmenuji se: Boží dítě! Jak 
krásný je to průkaz. Stav: svobodný! Ať se tak stane.“ 

Oznámení 
 

 
* Den modliteb za národ – sobota 31.08. 2013 – kazatel: 
jáhen MUDr. Jaroslav Max Kašparů 
 
* V neděli 1.září ve Staré Boleslavi po mši sv. v 900 hod. u 
PM setkání  na „farní zahrádce“ J (mše Dřísy a Skorkov viz. 
kalendář). 
 
 
Pozn. Vážení, pokud někomu přestal docházet elektronický zpravodaj (omlouvám se za techniku), 
nebo má o jeho zasílání zájem – prosím napište mi na crossmen@volny.cz  

mailto:crossmen@volny.cz
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