
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

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. 
Sluhy - sv. Vojt cha 1.,3.a 5. ned le v m síci 16:15 hod.  
Mratín - sv. Michaela, Archand la  2. a 4. ned le v m síci 16:15 hod. 
Jenštejn - Domov senior   1.,3, 4. pátek v m síci 15:00 hod. 

R.D. ThLic. Jan Houkal,Th.D. fará    
F.X. Procházky 24, 250 01 Brandýs nad Labem; jan.houkal@seznam.cz; 

326 902 779; 602 471 210; www.farnostbrandys.cz   
R.D. Mgr. Josef Hurt, výpomocný duchovní  (603 235 022; padre@josefhurt.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.  
Kozly - Všech svatých sobota 16:30 hod.- s ned lní platností 
Kostelec n. Labem – sv. Víta (nám.) sobota 15:00 hod.- s ned lní platností 

ísy - St tí sv. Jana K titele ned le 15:00 hod.  
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  



 

ÍRODA NÁS M ŽE MNOHÉMU NAU IT 
 

V bou livých dnech dostáváme lekci 

Zažil jsem nedávno jednu vich ici nad Evropou. Uv domil jsem 
si, jak jsme jako lidé malí a nicotní. Namlouváme si, že m žeme všechno d lat 
a ídit.  Žijeme v iluzi, že umíme vše plánovat a ur ovat p edem. V takovýchto 
bou livých dnech dostáváme ale opa nou lekci. Snad ješt  více než kdysi se 
cítíme bezmocní dnes. Když všechno selže, nefunguje elekt ina, nejedou vlaky 
a jsou zrušeny lety. Když nás moderní technika nechá na holi kách, nastane 
zmatek a nevíme, kudy kam. Jsme zraniteln jší, než kdy d ív. 

A p ece má tato zranitelnost také své dobré stránky.  P íroda nás totiž 
že mnohému nau it. Obdivujeme sice její krásu, avšak zažíváme také její 

moc, která nás p evyšuje. Potom je t eba pokory, abychom sami sebe chápali jen 
jako ást stvo ení a nepovyšovali se nad n . Ano, p íroda není jen nádherná, ale 
bývá také plná násilí a krutá. V její moci se setkávám se zcela jiným Bohem, 
který rozbíjí všechny obrazy, jež jsem si o n m vytvo il, a nutí m  k tomu, abych 
se odevzdal jeho nesmírné velikosti, moci, ale i do jeho ochrany. 

íroda lov ka zklid uje a utišuje 

Jednou m  jeden mnich vzal do okolí jeho kláštera. Vedl m  po kluzkých 
stezkách, upozor oval na skály roztodivných tvar , díval se na modrou oblohu, 
ukazoval mi cestu lesem. Vše toto lov ka zklid uje a utišuje, ekl. Podle n j je 
totiž ticho nezbytné k tomu, abychom se osm lili otev ít branku k vlastnímu srdci. 
Dodal, že ticho je p evelice d ležité k tomu, abychom dokázali naslouchat sob  
samým a dozv li se, co se d je v t ch nejhlubších koutech našeho já, a 
objevili, že ten nejvzdálen jší horizont, k n muž všichni tíhneme, leží hluboko 
v nás samých. 

j otec zem el poté, co posekal trávu 

j otec velmi miloval p írodu. Vždy nás jako d ti vedl k vnímavosti pro její 
krásu. „Stromy a ke e velebí Pána,“ íkával nám d tem p i našich procházkách. 
Rostliny rostou vzh ru a tím chválí Boha. 

Zem el poté, co posekal trávu a svou milovanou zahradu p ipravil na 
ned li. Když zem el, byla sobota odpoledne. V ten p ekrásný den svítilo slunce. A 
svítilo také, když jsme jej poh bívali. M li jsme pocit, že mu toto nádherné po así 
daroval B h, aby obrátil náš pohled od otcovy smrti ke kráse svého stvo ení 
a abychom my se o ima svého otce dívali na tento sv t, který je plný Boha a 
který svým bytím Boha chválí.  

                             www.vira.cz     Se svolením zpracováno podle knihy 
Anselm Grün: Rok, kdy zem el m j otec, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. 



Liturgický kalendá  
01.08. Památka sv. Alfonsa Marie Liguori, biskupa a u itele církve 
02.08. 18. NED LE V MEZIDOBÍ 
04.08. Památka sv. Jana Marie Vianneye, kn ze 
05.08. Posv cení ímské basiliky Panny Marie 
06.08. Svátek Prom ní Pán  
08.08. Památka sv. Dominika, kn ze 
09.08. 19. NED LE V MEZIDOBÍ 
10.08. Svátek sv. Vav ince, jáhna a mu edníka 
11.08. Památka sv. Kláry, panny a mu ednice 
14.08. Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kn ze a mu edníka 
 

14.08. 2015 Vigilie Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie poutní chrám 
Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi  v 1800 hod. 

 
SOBOTA 15.08. 2015 STARÁ BOLESLAV 

POUTNÍ SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 
 
900 Modlitba r žence s meditacemi 
 
1000 Hlavní poutní mše svatá celebrovaná J.M. Mons. doc. Ing. Alešem 
Opatrným, Th.D., proboštem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na 
Vyšehrad  ,  doprovázená hudbou staroboleslavského chrámového sboru Václav 
1200 Modlitba And l Pán  
 
1400 „Mariánský rozm r internetu“ – R.D. Mgr. Josef Hurt 
 
1600 Poutní mše svatá celebrovaná R.D. ThLic. Janem Houkalem, Th.D., 
fará em brandýským doprovázená hudbou KrisKrosKvintet 
 

(v sobotu 15.08. 2015 není mše sv. v Kostelci n.L. a v Kozlech) 
 
 

NED LE 16.08. 2015 STARÁ BOLESLAV 
POUTNÍ SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

 900 Modlitba r žence s meditacemi 
 
1000 Poutní mše svatá celebrovaná J.M.  Mgr. Michalem Procházkou, fará em 
a sídelním kanovníkem, doprovázená hudbou staroboleslavského chrámového 
sboru Václav 
1200 Modlitba And l Pán  
 
1400 Koncert eského žes ového collegia a varhaníka Josefa Prokopa 
 
1600 Poutní mše svatá celebrovaná R.D. Mgr. Ludvíkem Pfeiferem 



(V ned li 16.08. 2015 je mše sv. ve Všetatech.  
Ve Skorkov , D ísech a v basilice sv. Václava tuto ned li není mše sv.) 

Poutní slavnost se koná za podpory MK R 
 
 
16.08. 20. NED LE V MEZIDOBÍ 
20.08. Památka sv. Bernarda, opata a u itele církve 
21.08. Památka sv. Pia X., papeže 
22.08. Památka Panny Marie Královny 
23.08. 21. NED LE V MEZIDOBÍ 
24.08. Svátek sv. Bartolom je, apoštola 
27.08. Památka sv. Moniky 
28.08. Památka sv. Augustina, biskupa a u itele církve 
29.08. Památka Umu ení sv. Jana K titele 
30.08. 22. NED LE V MEZIDOBÍ 
 * Poutní slavnost Umu ení sv. Jana K titele – D ísy  
 
 

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. Za dobrovolníky, aby se velkoryse v novali služb  pot ebným. 
2. Abychom um li vyjít ze sebe a stali se bližními pro ty, kdo se nacházejí na 
okraji mezilidských a spole enských vztah . 
3. Abychom na p ímluvu Panny Marie Nanebevzaté š astn  došli k cíli své 
pozemské pouti. 
 
 

Oznámení 
 

* Mše sv. u Palladia ve Staré Boleslavi „Za náš národ, naši zem“ – sobota 29.08. 
2015 v 915 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 

 
 

* AKCE FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM NA SRPEN 2015 
Podrobn jší informace jsou oznamovány vždy v ned lních oznámeních 

a zve ej ovány na internetových stránkách farnosti 
 

 Farní letní akce pro d ti a mládež 
 turistická a poutní velkovýprava pro starší d ti a mládež Hory St edního 

Slovenska 2015 od 20. ervence do 1. srpna 



 letní d tský farní tábor Mariánská 2015 od 22. do 29. srpna 
 plánovaná srpnová undrovýprava eské St edoho í 2015 se nakonec 

neuskute ní pro malý zájem d tí 
 Po ad bohoslužeb v ervenci a v srpnu 

— v n kterých týdnech letních prázdnin odpadají áste  mše svaté ve 
všedních dnech (je vždy oznámeno v ned lních oznámeních) 

 Svatojakubská pou  do Záp v ned li 2. srpna 
— od 11.30 hod. poutní mše svatá v kostele sv. Jakuba Staršího v Zápech 
 
 Zm ny v naší Brandýské farnosti k 1. ervenci a k 1. zá í 
 jak už bylo oznámeno, otec arcibiskup rozhodl o mém 

eložení do jiné farnosti k 1. zá í 2015 
 místo mne p ichází P. Mgr. Josef Hurt, který je od 1. ervence 
ustanoven jako výpomocný duchovní a od 1. zá í se stane 
novým duchovním správcem naší farnosti 

 
 Rozlou ení v pond lí 31. srpna 
 v pond lí 31. srpna bych rád p i mši svaté od 18 hod. rád 

pod koval Bohu i Vám za více než šest rok  spole  
strávených a pak se s Vámi všemi sešel na následném agapé 
na fa e a farní zahrad   - na oboje srde  zvu všechny farníky 
a p átele (a všechny ministrantky a ministranty p i mši svaté 
samoz ejm  k oltá i) 

 
*** 

 
Milý o. Josefe, odkud pocházíte a trochu se nám p edstavte. 
Pocházím z Brna, je mi padesát. Do seminá e jsem šel hned po 
st ední škole, v r. 1984. Po r. 89 se otev ely kláštery a jelikož m  
hodn  oslovovali jezuité, vstoupil jsem v lét  r. 1990 do noviciátu na 
Hostýnu. Tam jsem se po ádn  setkal s prvním poutním místem. S 
dalším jsem se potkal jako kaplan na Velehrad  a potom v 

severo eském Bohosudov . Po deseti letech jsem odešel od jezuit , protože 
asté všeobecné st ídání p sobení jezuit  nebylo pro m . Pokud eholníci mají 

sv enou farnost je to asto nap tí mezi jejich charizmatem a pot ebami farnosti. 
U eholník  je to jasné, ale já za ínal jako diecézní bohoslovec a cítil jsem v tší 
pot ebu stability. Postupn  jsem si uv domoval, jak je d ležité, aby fará  byl na 
míst  dostate nou dobu. Max Kašpar  má teorii, že by to m lo být asi 15 let a po 
padesátce už moc nehýbat fará em. Díky jezuit m jsem tak dostal do výbavy 
zkušenosti spojení farní pastorace a misijního resp. evangeliza ního elánu a 
odvahy oslovit i lidi, kte í do kostela nechodí.  
 
Jak jste, o. Josefe dosp l až  ke svému povolání? 
Na st ední škole jsem za al uvažovat o kn žství. Ve farnosti, kde jsem vyr stal 



jsem potkal výborné kn ze a zvl. m  oslovil P. Hünterhelz svojí vlídností a 
velkorysostí. Pozd ji jsem zjistil, že že byl tajným biskupem. Ob as se mluví o 
tom, že by kn ží m li p ijímat sv cení až okolo t icítky. Jezuit m to v tšinou 
dob e vychází, protože už ob as mají za sebou n jakou vysokou školy a formace 
trvá dosti dlouho. Do ádu jsem vstoupil po 3.ro níku seminá e a dvou letech 
vojny. K tomu p te dva roky noviciátu, rok praxe u sv. Ignáce na Karlov  
nám stí, t i roky teologie ve Varšav  a dohromady je to p kných pár let. Sv cení 
jsem p ijal v skoro 33 letech 4.ledna 1997 v eském T šín .  
 
Prošel jste n kolika místy, diecézemi, mohl byste nám je p edstavit, ím 
Vás obohatili? 
Posledních 16 let jsem p sobil v severo eských Sudetech (1 rok Bohosudov, 2 
roky Duchcov, 9 let Most, 1 rok Ústí nad Labem jako studentský kaplan, 4 roky v 
Kryrech) a u il se vážit každého lov ka, který p ichází na bohoslužba a nebo má 
zájem o víru, o spiritualitu. Takže jsem se u il být fará em ve velkém i malém 

st  a také na venkov . Praha mi není tak vzdálená, protože jsem v roce 1992 
a 1993 p sobil jako bohoslovec, jezuita u sv. Ignáce a asto jsem se vracel ke sv. 
Ignáci i b hem studii ve Varšav . Tam jsem zase víc poznal polskou zbožnost  a 
zárove  jejich schopnost p inášet nové v ci do života církve a adaptovat na své 
pom ry. Dodnes rád tu polské publicisty a je to n kdy hodn  zajímavé srovnání 
s eskými publicisty. Mám na mysli zejména oblast života církve a spole nosti a 
zprávy ze zahrani í. A protože pocházím z Brna a mám tam hodn  spolužák , 
tak m  to také hodn  ovliv uje. Spolužák Petr Nešpor nap . rozpohyboval v R 
projekt Noc kostel , kterému hodn  fandím. Jako kn z jsem p sobil na Morav  
jen velmi krátce, v eském T šín  a na Velehrad .  
 
Jak se stalo, že jste nastoupil do naší arcidiecéze? 
Když jsem odcházel z ádu Tovaryšstva Ježíšova nabídl jsem své služby 
litom ické diecézi, protože jsem doufal, že se poda í rozvinout spolupráci 
diecéze s jezuity v oblasti misijní pastorace. To se Bohu žel nestalo a tak jsem 
za al p emýšlet po 15 letech služby o návratu do brn nské diecéze, abych byl 
také blíž stárnoucím rodi m. Brn nský pan biskup mi ale ekl, že má hodn  
kn ží a že nepot ebuje moji službu a tak jsem se za al ohlížet po diecézi, kde 
bych mohl být víc užite ný. P idali se k tomu zdravotní problémy a pot eba být 
blíže léka ské pé i a n jak blíže Brnu také. Zárove  se sešlo také moje 
vypomáhání panu fará i v estlicích, který byl na operaci a tak jsem postupn  
dosp l k tomu, že bych poprosil pražského arcibiskupa Dominika Duku o p ijetí 
do pražské diecéze. A tak jsem tu.  
 
Prožil jste mezi již mezi farníky první dny – oslovilo Vás n co a co plánujete 
do budoucna? 
Na plány je hodn  brzo. Už te  ale vím, že P. Jan m l hodn  vysoké tempo a že 
já budu o n co menší tempo. Rád bych se seznámil s farníky a jejich rodinami a 
pokra oval v tom, co bylo zapo ato p ede mnou. Jsem p íznivcem internetu a 
sociálních sítí a tak m  mile pot šilo, že se dob e rozvíjí komunikace na 
facebooku s farníky. A jak to už dnešní doba nabízí, tak mi už n kte í farníci 
íkali, že si m  vygooglili (možnost na internetu p íst o aktivitách, které internet 

registruje – nap . vyhledava  Google.). Mile m  také p ekvapila tradice tykání 



kn ze s farníky a rád bych v ní také pokra oval. Takže s n kterými farníky si už 
tykáme.  
 
Jaké máte zájmy a koní ky, p ípadn ím byste se zabýval kdyby … . Co 
nejrad ji tete? 
Na dovolené jsem si vozíval Cuelhovy knihy a poslední dobou m  hodn  oslovil 
kriminální p íb hy sestry Fidelmy, vydávané ve Vyšehradu. Mezi zájmy ur it  
pat í etba knih, a historie. D íve tam bylo víc místa pro sport, te  hlavn  pasivn  
jako divák. Jelikož jsem z Brna, tak hodn  fandím Komet  a Zbrojovce.  
 
Jaké lidské vlastnosti si ceníte nejvíc? 
Pravdomluvnosti a skromnosti.  
 
Máte n jaký osobní sv j vzor?  
Hodn  m  inspiruje sv. Ignác a n kte í jeho následovníci nap . P. Kajpr, noviná  a 
P. Kolakovi , také noviná  a sociolog . V devadesátých letech jsem se také setkal 
s hnutím Za lepší sv t, které založil jezuita P. Lombardi se snahou uvád t 2. 
vatikánský koncil do praxe. Tam erpám také hodn  inspirace. Z diecézních 
kn ží m  hodn  zaujal styl A. Mandla a dalších povále ných osobností, které byli 
hodn  tvo iví a aktivní p i obnov  církve. T ch osobnosti je ur it  hodn . Z t ch 
žijících m  hodn  inspirují Tomáš Halík a Anselm Grün svým propojováním víry a 
psychologie atd. A hodn  vzpomínám na fará e, které jsem potkával jako 
bohoslovec.  

kuji za Vaše odpov di a vyprošujeme požehnané p sobení uprost ed nás.  
 

 

NENAMÁHEJ P I MODLITB  
ESP ÍLIŠ SV J MOZEK 

 
Svou vlastní povahou je modlitba sjednocením lov ka 
s Bohem. Pokud hovo íme o její vznešenosti, je modlitba oporou sv ta, je 
mostem p eklenujícím zkoušky, obranou proti pokušením, prevencí proti 
duchovním zápas m. Modlitba je pramenem ctností, pokrmem duše, výrazem 
nad je a odstran ním smutku. Modlitba ukazuje, kde se na naší životní cest  
nacházíme, a je p edzv stí v né slávy. 

Tvá modlitba a  je naprosto jednoduchá. Celník a marnotratný syn se Bohu 
iblížili prost ednictvím jediné v ty. Modlitba je pouze jedna, ale má 

nejrozli jší podoby. N kte í setrvávají v Boží p ítomnosti a vnímají Boha jako 
ítele a pána, chválí ho a prosí nikoli za sebe, nýbrž za své bližní. Jiní prosí za 

definitivní osvobození od pokušení za zesílení víry. Další prosí za to, aby jim byla 
odpušt na všechna jejich provin ní. 

ed jakoukoli prosbu za azujme ve svých modlitbách vždy up ímné dík vzdání. 
Na druhé místo vkládejme vyznání h ích  a výraz up ímné lítosti. Pak m žeme 
Králi všech p edkládat také své prosby. 



Nenamáhej ale p esp íliš sv j mozek tím, jakými slovy se máš modlit. 
Nebeskému Otci se asto líbilo žvatlání malých d tí. Nechovej se k Bohu p íliš 
familiárn . P istupuj k n mu s pokorou, pak se dobereš také v tší d rnosti. 

Náš dobrý Pastý  rád naslouchá svým p átel m, rychle vyslýchá jejich prosby a 
itahuje je k sob  pouty lásky. Nikdy tedy ne íkej, že ses sice dlouho modlil, ale 

neobdržel jsi v bec nic. Ten nejvelkolep jší dar jsi obdržel tím, že jsi mohl být 
sjednocen s Bohem, a že jsi v tomto stavu dokázal dlouho setrvat. 

(Jan Klimak † 649, Žeb ík do ráje, XXVIII, s. 188-191).  

Se svolením p evzato z: Giorgio Zevini – Pier Giordano Cabra 
Lectio Divina na každý den v roce   

Všední dny liturgického mezidobí  sv. 9, str.174-175, 
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství 

www.kna.cz, www.ikarmel.cz 
Redak  upraveno 

 
 

ÍCI „ANO“ S MARIÍ 
„D rná slova“ Anselm Grün 

  
Bože, m j ot e a má matko,  

ty jsi vyvolil Marii za matku svého syna.  
Dívám se na ni a žasnu nad tajemstvím tvého vt lení.  

V Marii mi zá í tvá mate ská a n žná láska. „Ty ses nezalekl klínu panny." 
 Tak se modlí církev v jednom starém chvalozp vu.  

 
Prosím t , otev i mé srdce pro syna Panny Marie, pro Ježíše, abych mu stále 

více rozum l. Daruj mi Mariinu d ru, abych se i já dokázal natolik otev ít  
tvému slovu, že ve mn  p ijme t lo a zcela m  prostoupí. 

  
„Tvou vlastní duší pronikne me ," ekl Simeon Marii v chrámu. Prosím t  za 
všechny ženy, které trpí tím, že jejich d ti jdou jinými cestami, než si p ály. 

Prosím t  za všechny osam lé lidi, za zlomená srdce. 
Dej, a  p i pohledu na Marii poznají a pocítí tvou mate skou lásku. 

Dej, a  jsou ve tvé lásce skryti. 
 

Milosrdný Bože, 
Maria se spolehla na tvé slovo a v ila mu, a koliv nev la,                           

kam ji zavede její odpov : „A  se mi stane podle tvého slova!" 
Daruj i mn  ochotu spolehnout se na tvé slovo a d ovat tomu, že i m j život 

požehnáš. Ty mi dáváš Marii jako obraz nad je, že i m j život ponese plody a že i 
ve mn  se narodí Kristus. Drž nade mnou svou dobrou ruku,                              
abych se víc a víc ukrýval ve tvé lásce a byl si v dom toho,  
že jsem chrán n p ed vším, co m  denn  utiskuje. Amen. 


