
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

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. 
Mratín - sv. Michaela, Archand la  2. ned le v m síci 16:15 hod. 
Sluhy - sv. Vojt cha 3. ned le 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 ned le 15:00 hod.  
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 
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  

 



ZM NY V  BRANDÝSKÉ FARNOSTI K 1. ZÁ Í 2015 
 

Jak bylo oznámeno již minule, otec arcibiskup rozhodl o p eložení R.D. ThLic. 
Jana Houkala, Th.D., do ímskokatolické farnosti u kostela Nejsv jšího Srdce 
Pán , Praha – Vinohrady k 1. zá í 2015. 

K témuž datu nastupuje na jeho místo, jako nový administrátor brandýské 
farnosti P. Mgr. Josef Hurt. 

 
„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).“            o. Jan Houkal 

 
 

Pro  n kte í lidé stále hledají 
 chyby a nedostatky druhých 

P. Mgr. Tomáš Roule 
 

Americký kardinál Fulton Sheen upozor uje, že práv  tím, že lov k 
vyt sní a vylou í svou osobní vinu, má pot ebu p enášet své skute né, by  
nep iznané, viny na druhé. ím víc popírá sv j vlastní h ích, tím víc chyb nachází 
na druhých. Takový lov k pak shání drby, loví senzace, pomlouvá a vše 
kritizuje. 
  

Navíc lze také h íchu uvyknout, že už si ho lov k neuv domuje a 
domí jeho vážnosti klesá. Sem mí il Ježíš svou ok ídlenou v tou: "Kdo jsi bez 

viny, první ho  kamenem" (Jan 8, 7). 
 
Každý lov k n jak poci uje následky svého h íchu a pokud jej 

nezpracuje, hledá pak úlevu v únikových božstvech a únikových návycích jako 
jsou alkohol nebo drogy. Obvi uje vše kolem sebe: ženu, práci, p átele, pom ry. 
Nep iznává si sv j h ích. Ježíš neodsoudil Magdalénu potýkající se se svou 
sexualitou ani kajícího zlod je, který nedovedl odolat pokušení cizího majetku, 
tedy ur itou lidskou špatnost. Hn vali ho a napadal tzv. slušné, se sebou 
spokojené lidi, pot šené, že našli n koho horšího, než jsou sami. 

 
Nesta í ovšem jen h ích analyzovat (toho by byla také dob e schopná 

psychologie nebo psychiatrie), aby se jen probudilo v domí viny, ale je t eba 
ích lé it.                                                                                          www.pastorace.cz 

 

Liturgický kalendá  
03.09. Památka sv. eho e Velikého, papeže a u itele církve 



06.09. 23. NED LE V MEZIDOBÍ   
 

Milé d ti, prázdniny nám již skon ili,  
tak vás znova zveme na naše pravidelné m sí ní setkání.  

První setkání bude v ned li 6.09. po mši svaté u Panny Marie  
na farní zahrádce (za Ambity kostela).  

Doneste si sebou dobrou náladu  a T ší se na vás sestry vincentky. 
 
08.09. Svátek Narození Panny Marie 
12.09. Jména Panny Marie 
13.09. 24. NED LE V MEZIDOBÍ (Dny evropského d dictví) 
14.09. SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO K ÍŽE 
15.09. Památka Panny Marie Bolestné 
16.09. Památka sv. Ludmily, mu ednice 
20.09. 25. NED LE V MEZIDOBÍ 
21.09. Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 
23.09. Památka sv. Pia z Pietrelciny, kn ze 
 
26.09. Slavnost sv. Kosmy a Damiána, mu edník  a patron  
Staroboleslavské kapituly (sobota) – POUTNÍ MŠE SV. V 9:00 HOD. 
v basilice sv. Václava (v tento den není mše sv. v kostele PM) 
 
27.09. 26. NED LE V MEZIDOBÍ – Svatováclavská SBÍRKA na círk. školství 
 
 

27.09. BASILIKA SV. VÁCLAVA 
 18.00  MŠE SV. Z VIGILIE SLAVNOSTI SV. VÁCLAVA V KRYPT   
   

MODLITBA ZA NÁROD 
Modlíme se ji v ase p evozu Relikvie sv. Václava do Staré Boleslavi 

 
Bože, Ot e nás všech, d kujeme Ti 

za echy, Moravu a Slezsko – naši krásnou a úrodnou vlast. 
kujeme Ti, žes nám ji po staletí pomáhal chránit 
proti nep átel m vn jším i šk dc m vnit ním. 

Prosíme T , dej i nám dnes pot ebné v í osobnosti všude, kde chybí. 
Dej všem d tem otce, matku a spo ádaný domov a ve  nás, abychom žili ve 

vzájemném porozum ní a každý na svém míst  po  
vzoru sv. knížete Václava zodpov dn  konali sv j úkol.  

Sta  se tak skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
19.45 ivítání relikvie sv. Václava v pr vodu s litaniemi 

20.00 Slavnostní svatováclavský koncert a nešpory 
( ve spolupráci s Maticí staroboleslavskou ) 

Program: svatováclavská tení p ednese Josef Somr 
Jan Jirásek : Missa propria 

Staro eský triptych, premiérové uvedení 
Chlapecký p vecký sbor Bonifantes, Pardubice - sbormistr Jan Míšek 



28.09. SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MU EDNÍKA, 
HLAVNÍHO PATRONA ESKÉHO NÁRODA 

  
 BASILIKA SV. VÁCLAVA  
    6.30  AND L PÁN , MODLITBA SE TENÍM  
    7.00 LATINSKÁ MŠE SV. V KRYPT   
    8.30 MŠE SV. V KRYPT   
  13.00 a 15.00  Prohlídka basiliky s výkladem  
  16.50  ROZLOU ENÍ S RELIKVIÍ SV. VÁCLAVA  
  17.00  MŠE SV.    

  
MARIÁNSKÉ NÁM STÍ  
10.00 SLAVNOSTNÍ KONCELEBROVANÁ  POUTNÍ BOHOSLUŽBA  

Celebrant: Mons. František Radkovský 
Kazatel: kardinál Dominik Duka OP 

 
 
 BASILIKA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE  
  14:00 Modlitba za národ u Palladia zem eské 

17:00 Svatováclavský chrámový koncert 
  

Program: 
Felix Mendelssohn- Bartholdy: Hör mein Bitten, 

žalm pro soprán, smíšený sbor a orchestr, op. 69 
Antonín Dvo ák: Biblické písn . 1 - 5 pro nižší hlas a orchestr, op. 99 

Ludwig van Beethoven: Koncert pro housle a orchestr D dur, op. 61 
 

Eva Kolková – soprán; Alžb ta Vomá ková – mezzosoprán; 
en k Pavlík - housle 

Smíšený p vecký sbor Bojan, sbormistr Vojt ch Van ura 
Chrámový sbor Václav, sbormistr Marie Nohynková 

Komorní orchestr Far Musica, dirigent Zden k Klauda 
 

 
DALŠÍ INFORMACE V ETN  UZAVÍREK A DOPRAVY NALEZNETE NA NAŠICH 

FARNÍCH STRÁNKÁCH WWW.STARABOLESLAV.COM 
 
29.09 Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archand   
30.09. Památka sv. Jeronýma, kn ze a u itele církve 
 

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. Aby rostly p íležitosti pro vzd lávání a práci pro všechny mladé lidi. 
2. Za katechety, aby jejich život byl v souladu s vírou, kterou hlásají, a tak o ní 

rohodn  sv ili druhým.  
3. Aby všichni lidé poznali Kristovu lásku, která p esahuje každé poznání. 
 

 
Dva dopisy ze spár  rakoviny / Manuál 
dobrého rozhovoru s námi nemocnými 

 
Dárek k narozeninám / Dopis I. 

 
V den mých narozenin jsem dostala zprávu, že mám v t le zhoubný 

nádor, který roste a prý musím podstoupit chemoterapii, následn  operaci a 
spoustu vyšet ení p ed tím. Hlas v telefonu mluví bez emocí: „Rozum la jste 
všemu? M žete zavolat zpátky a na vše se znovu zeptat.“ Cože? Pro  já? Rána 
z nebe? Vždycky jsem byla zdravá, nejsem zvyklá být nemocná, paralen, 
celaskon a kafe všechno spraví, jedeme dál. Mám tolik rozd lané práce, rodina, 
zam stnání, farnost, družstvo, politika. Nem žu to te  opustit! 

A B h mi íká: A pro  ne? Cht la jsi as pro sebe? Pro m ? Te  ho máš! 
Jak jsem t  m l jinak zastavit? Když s každou další únavou sis p ibrala další 
úkol? Co kdybys p estala spoléhat jen na sebe a po ítala taky se mnou? Ach jo, 
Bože, ale já jsem si to takhle nep edstavovala! A m j Pán mi ústy proroka íká: 
„Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje.“ A myslím, že 
se na m  dívá s láskou. Tak odpo ívám a dívám se kolem na krásné podzimní 
dny, milí p átelé mi volají, píšou, doprovází m  na vyšet ení, posílají vtipy. D kuju 
vám všem, kdo mn  i naší rodin  pomáháte, d kuju za pozdravy a povzbuzení, 

kuju za všechny léka e, kte í mi starostliv  volají, jak se mi da í, d kuju za 
možnost mít k dispozici léky a p ístroje, které mi, doufám, pomohou. A d kuju 
Bohu, že m  má tak rád! 

Manuál dobrého rozhovoru s námi nemocnými  / Dopis II. 
 
Moji milí, mnoho z vás se m  ptá, jak to se mnou te  je a jak pokra uje 

lé ba. Píšu tedy proto, že nemohu se všemi z vás mluvit, i když bych ráda. 
Od prvního íjna absolvuju každé t i týdny chemoterapii, do žíly mi kape 

chemický koktejl, který zabíjí nádorové bu ky, ale trochu taky ty ostatní. Díky 
tomu jsem se po každé dávce cítila jak po flámu, vypadaly mi vlasy, asy i obo í, 
ale nádor se zmenšil na polovinu. Hurá, sláva, hosana! Od konce prosince 
dostávám jiné složení chemie v kapa kách, nežádoucí ú inky jsou krapet jiné, ale 
o nic p íjemn jší. ekají m  ješt  dv  dávky, 9. 2. a 2. 3., v dubnu by m la 
následovat operace. 

A tak mám život rozd lený na týdny, jeden ležím, druhý se 
vzpamatovávám, t etí si užívám a pak celé znovu. U ím se poko e, neplánuju, 
ne ídím, spoléhám na Boha, rodinu a p átele kolem. I když pocit závislosti na 
druhých není nic p íjemného, moje hrdé nezávislé já, spoléhající samo na sebe, 
se pere, jak m že. 

V polovin  prosince onemocn l se zády m j manžel, lé il se až do konce 
února a nebylo to pro naši rodinu jednoduché. Cht la bych vám všem pod kovat, 



dostalo se nám spoustu povzbuzení a pomoci, vím, že na nás myslíte, jste velmi 
ob taví a ve své pomoci kreativní a vtipní. D kuji za modlitby i vám všem, kte í 
nejste v naší blízkosti a jste s námi spojeni na dálku. Drží nás to a nese dál. 

asto myslím na Evu, moji kamarádku a kmotru jednoho z našich d tí. 
Bojovala s rakovinou state  a dlouho a já jsem s ní prožila jedno duchovní 
cvi ení v mezidobí, kdy jí bylo dob e. Chodily jsme spolu na procházky a ona se 
roz ilovala, jak m že n kdo mluvit o smrti, když je mladý a zdravý. P ipadalo jí to 
jako prázdné i. Dlouho jsme diskutovaly o nepochopení okolí, o nevhodných 
poznámkách a chování. Jsem te  v podobné situaci a elím n kdy stejn  
nep íjemným okamžik m. 

 
A tak všem, kte í nev dí, jak s námi nemocnými mluvit, posílám manuál 

dobrého rozhovoru. Neberte to, prosím, nikdo osobn , ale s nadsázkou a 
humorem. Jako já. 

 Nemoc nás sice velmi zam stnává, ale nemusí to být jediné téma našeho 
hovoru 

 o vašich nemocech také nemusíme mluvit 
 knihy a brožurky o š astné smrti není to, co bychom rádi etli – na smrt 

myslíme mnohem ast ji než vy 
 vtipy, kterým jsme se smáli p ed nemocí, se budeme smát dál, možná 

ješt  víc 
 nebojte se s námi mluvit, nevyhýbejte se nám obloukem, rakovina se 

nep enáší kapénkovou infekcí 
 mluvte s námi o všem, co vás zajímá, ale zvažte otázky typu: „To si 

necháš odstranit ob  prsa? Preventivn , samoz ejm !“ 
 jsme n kdy protivní, p ecitliv lí, unavení, mrzutí a nechce se nám mluvit 

bec 
 chceme žít dál, v rámci svých možností, jako p ed nemocí, stále se 

zajímáme o vás, vaše rodiny a o d ní kolem sebe, a tak se t šíme na 
setkání s vámi 

Vše prožívá a s vámi sdílí Ilona. 
Zve ejn no se svolením autorky, redak  upraveno. www.vira.cz  

 
Oznámení 

 
* Od m síce zá í 2015 , v obou farnostech, úprava rozvrhu bohoslužeb 

ve filiálních kostelích – viz. rozpis na úvodní stránce. 
* Sdružení mariánské mládeže - Láze ská 61, 250 02  Stará Boleslav - 

 srde  zve na 1denní duchovní obnovu pro mládež  „Poj te ke mn  všichni, 
kdo jste obtíženi, a já vás ob erstvím!“ Kdy: sobota 12.9.2015 v 8.30 hod do cca 
17.30 hod Kde:  Charitní domov Stará Boleslav, Láze ská 61 Pro koho:  kluci i 
holky ve v ku 14-25 rok .  P ihlásit se m žeš na mail: 
s.romana.smm@centrum.cz  nebo telefonicky: 775 190 707,  Za kolik: 
Dobrovolný p ísp vek ( ást úhrady za obnovu je hrazena z projektu sester 
vincentek) T šíme se na Tebe  



* AKCE FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM NA ZÁ Í 2015 - 
Podrobn jší informace jsou oznamovány vždy v ned lních oznámeních a 
zve ej ovány na internetových stránkách farnosti: * Výuka náboženství 
(k es anská výchova) od 16.9. 2015 v obvyklých asech. Informace u o. Josefa 
  
*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 
 
 

IT VÍCE V SÍLU BOŽÍHO PLAMENE, 
NEŽ VE SVOU... 

Benedikt XVI., papež František, Aleš Opatrný 
 

Víra se p edává tak íkajíc formou kontaktu, od osoby k osob , jako se 
plamen zapaluje od jiného plamene. K es ané ve své chudob  zasévají sém  tak 
plodné, že se stává velkým stromem a je schopné naplnit sv t plody.  (Lumen 
fidei 37.c) 

Asi nás trápí, když n kdo z našich nejbližších není zapálen plamenem ani 
plamínkem mé víry. Ale je dobré v it víc v sílu Božího plamene, který 
nemusí být p edán práv  p es mne, než v mou schopnost zapalovat plamen 
víry u druhých. Ostatn  zasévání Božího slova nemusí p inášet hned užitek. Ale 

it v životaschopnost zasetého je d ležité a pot ebné.  P edání a p ijetí víry je 
vždy proces, do kterého vidíme jen z ásti. Není to jedna dovednost mezi jinými, 
kterou by si mohl lov k osvojit. 

 Vím o n em, co ve mn  nejvíc p ekáží p edávání víry p i mých 
kontaktech s druhými? 

 V ím tomu, že jde p i p edávání víry v podstat  o „plamen Ducha“, ne o 
„plamen“ mých schopností? 

Autorem encykliky Lumen Fidei je papež Benedikt XVI. a jeho nástupce papež František. 
Encyklika byla slavnostn  vyhlášena 5.7.2013. 

A JEŠT  PÁR SLOV K APOŠTOLÁTU  JAN 1,45-51 
 

Slyšíš to vzrušení ve Filipov  hlase, když se rozhodl vyhledat Natanaela? 
„Našli jsme ho! My jsme ho našli!“ A Natanael, známý také jako Bartolom j, na 
jeho nadšení zareagoval úpln  opa : „Skute ? M že z Nazareta vzejít n co 
dobrého? … JAN 1,45-51 … 

A pak! Jaká zm na v Natanaelov  jednání! Zmizel sarkasmus. Zmizel 
snílek, který si možná vysnil jiného mesiáše. Je tu muž ochotný následovat 
Ježíše, nový u edník, který chce vid t, jak se mu otevírá nebe! Natanaela se 
Ježíš natolik dotkl, že po seslání Ducha svatého se z n ho stal velký 
evangelizátor. Procestoval Arménii, kde obrátil krále Polymiuse - proto byl pozd ji 
umu en. 



Uv dom si, že toto všechno se za alo tím, že jeho p ítel Filip ho šel 
hledat!  

Mnozí lidé vám eknou, že v jejich život  byl n kdo, jehož sv dectví 
zasáhlo jejich srdce. Byl tam n jaký lov k, který k nim odešel, setkal se s nimi 

esn  tam, kde byli, kousek s nimi krá el a p ivedl je k Ježíšovi. Mnozí sv tci a 
es anští u enci, po ínaje svatým Augustinem až po C.S Lewise, vypráv jí o 

tom, že za svoji víru vd í n komu, jako byl Filip, kdo je pozval, aby „šli a 
vid li.“ I ty m žeš být jako Filip. Není až tak t žké íct svým p átel m a rodin , 
aby „p išli a vid li.“ Možná si to vyžaduje trochu odvahy, ale Duch svatý Ti dá 
všechno, co Ti k tomu chybí. Vždy  jim máš íct jen to, že B h je miluje a že Ježíš 
se chce dotknout jejich srdcí. Nemusíš jim dát n jaký dlouhý teologický 
výklad anebo obhájit každý bod katolické v rouky. Jednoduše je p ive  
k Ježíši a on se postará o zbytek.  
 
 

DRAZÍ RODI E, MILÉ D TI! 
OZNAMUJEME VÁM, ŽE V NOVÉM ŠKOLSKÉM ROCE 2015/2016  

JE MOŽNÉ P IHLÁSIT D TI V NAŠÍ FARNOSTI NA VÝUKU NÁBOŽENSTVÍ. 
TI Z VÁS, KTE Í MAJÍ ZÁJEM, SE M ŽOU NAHLÁSIT NA TEL. ÍSLE: 

773 672 937 
PRVNÍ SETKÁNÍ BY BYLO ( EDB ŽN ) 29. ZÁ Í 2015 O 15.00 HOD. 

V PROSTORECH CHARITNÍHO DOMOVA V STARÉ BOLESLAVI. 
VŠICHNI JSTE SRDE  ZVÁNI! 

T ŠÍ SE NA VÁS 
 SR. JANA PAVLA, DKL  

 
 

----------------------------------------- --------------------------- 
 

IHLÁŠKA NA DOPL UJÍCÍ VÝUKU NÁBOŽENSTVÍ  
V ÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV 

 
SOUHLASÍM, ABY J SYN/DCERA 

……………………………………………………………………….. SE ASTNIL/-A 
DOPL UJÍCÍ VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ, KTERÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 

BUDE PROBÍHAT V PROSTORECH CHARITNÍHO DOMOVA VE STARÉ 
BOLESLAVI 

 
PODIS RODI  …………………..        KONTAKT NA RODI E …………………….. 

 
*V P ÍPAD  NEJASNOSTÍ NEBO OTÁZEK M ŽETE VOLAT NA TEL. ÍSLO: 773 672 937 – 

SR. JANA PAVLA, DKL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


