
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

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.a 3. 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. 
 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/


V „předvečer“ slavnosti sv. Václava, 
v sobotu 24.09. 2011 během Svatováclavského 
setkání v kapli zámku našeho města byla mimo 
jiné předána slavnostní Svatováclavská 
plaketa P. Stanislavu Fišerovi, emeritnímu 
děkanu a kanovníku 
Kolegiátní kapituly sv. 
Kosmy a Damiána ve 
Staré Boleslavi, který 
v našem městě a na 
poutním místě usiloval 
celoživotně o ochranu a 
udržení duchovních tradic 

nejstaršího poutního místa ve Staré Boleslavi.  
Svatováclavská plaketa je na své přední straně kopií pamětní 

svatováclavské plakety, vydané k miléniu v roce 1929. Na rubu nese název 
našeho města a znak obou městských částí a svatováclavský erb. Plaketa je 
patinovaná v bronzu a uložena v kožené etui. Srdečně blahopřejeme a děkujeme. 

 
Farní výlet 

 
Ve čtvrtek  27.10. jsme vyrazili na výlet do Kutné Hory 

s plánem návštěvy kostnice v Sedlci, chrámu Nanebevzetí Panny 
Marie  a  vrcholu  Kaňk. 

Časně ráno v 7:40h. jsme se sešli na vlakovém nádraží 
ve Staré Boleslavi. Počasí nevypadalo moc pěkně – byl 
předpovídán déšť na celý den -  přesto se nás sešlo  jedenáct. 

Vlakem jsme jeli nejdříve do Kolína posléze dalším spojem do Kutné 
hory. Od nádraží jsme šli nejprve do Kostnice ležící  ještě pod jednou kaplí.  
Uvnitř kostnice byly čtyři pyramidy s více než 40 000 kostmi. Celkový dojem byl 
velmi smutný. Jsou tu kosti lidí pohřbených na hřbitově, který se tak rozrůstal, že 
bylo třeba hřbitov zmenšit a kosti někam uložit.  Kostí bylo mnoho také hlavně 
kvůli   tzv.„morové ráně“ (která zabila v Kutné Hoře a okolí více než 30 000 lidí) a 
husitským válkám. Kosti tvořily výzdobu již od 16. století. Dnešní podobu dal 
Kostnici až architekt Jan Santini,  který mimo jiné navrhl i stavbu pětilodního 

chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře. Tento chrám 
byl další naší významnou zastávkou. Chrám je po Chrámu sv. 
Víta druhým nejdelším chrámem v České republice. Je velmi 
prostorný a prosvětlený. V chrámu je po opravě přístupná i půda 
nad bočními loděmi. 

Po prohlídce chrámu jsme se vydali po pobřeží bývalého 
pravěkého moře na vrch Kaňk - podle kterého je pojmenovaná i 
vesnice. Na Kaňku jsme se podívali na propadlou šachtu a na 

žulové útesy pravěkého moře. Z Kaňku jsme šli původně po zelené značce která 
se ztratila v půlce cesty za vlakovou zastávkou.  



Tak jsme šli cestou necestou „polem a 
prakeřem“ (houštinami podél pole). Nakonec jsme na 
zastávku, sice trochu zabahnění, došli a vlakem 
cestovali zpět do Kolína a poté do Staré Boleslavi. 
Výlet se povedl a kupodivu ani nezapršelo.  

Všichni jsme velmi rádi, že otec Jan často 
pořádá velmi zajímavé a naučné výlety, které rozšiřují 
naše znalosti a ukazují duchovní hodnoty naší země.   Tomáš Krejcárek – 11 let 

 
Liturgický kalendář 

 
Křesťanské Krédo – vyznání víry v Boha – vrcholí vyznáním víry ve 

vzkříšení mrtvých a ve věčný život. Křesťané věří, že tak jako Kristus vstal z 
mrtvých a žije bez časoprostorového omezení navěky, tak také spravedliví 
po své smrti budou žít navěky. Víra ve vzkříšení z mrtvých je podstatným 
prvkem křesťanské víry už od jejích počátků. 

 
01.11. Slavnost VŠECH SVATÝCH – doporučený svátek 
 

Slavnost Všech svatých vychází z historické události zasvěcení římského 
Pantheonu (původně pohanského chrámu všech olympských bohů) Panně Marii 
a všem svatým mučedníkům 13. května 609. Avšak na křesťanském Východě se 
slavil společný svátek všech mučedníků již od 4. století. Od 8. století se v Irsku a 
v Anglii, u Keltů a Franků začal slavit svátek Všech svatých (nejen mučedníků) 1. 
listopadu. Toto datum se ustálilo snad proto, že u Keltů začínal v tento den nový 
rok. Slavení svátku Všech svatých se brzy rozšířilo a v Římě se slaví pravidelně 
od 9. století. Jde o společnou slavnost lidí, kteří již vstoupili do „nebe“, to 
znamená do stavu svrchovaného a konečného štěstí ve společenství s Bohem a 
se všemi, kteří jsou spojeni s Kristem, který svou smrtí a zmrtvýchvstáním nebe 
„otevřel“. Toto tajemství společenství se samotným Bohem překonává jakékoliv 
chápání a jakoukoliv představivost. Bible o tom mluví obrazně: život, světlo, 
pokoj, svatební hostina, víno, království, otcův dům, nebeský Jeruzalém, ráj: „Co 
oko nevidělo, co ucho neslyšelo, a nač člověk nikdy ani nepomyslil, to všechno 
Bůh připravil těm, kdo ho milují.“ (1Kor 2,9) 
 
02.11. VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 

ŘKF STARÁ BOLESLAV: 
* Pobožnost za zemřelé na hřbitovech: Dřísy 1300; Skorkov 1430; Stará 
Boleslav 1600 hod. 
* mše v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v 900 hod. a v basilice sv. 
Václava v 1800 hod. 

 
Památka všech zemřelých, lidově označovaná „Dušičky“, je vzpomínkou 

na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do této skutečnosti a 
jsou ve fázi „očišťování“. Církev – s odvoláním na některé biblické texty – nazývá 
toto konečné očišťování „očistcem“. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší 



křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše. Po stanovení 
slavnosti Všech svatých na 1. listopad se začíná Vzpomínka na všechny zemřelé 
slavit v následující den. Její veřejné slavení se objevuje po roce 998 ve 
francouzském benediktinském klášteře v Cluny. Od 11. do 13. století se památka 
rozšířila do dalších zemí a od 14. století zdomácněla v Římě. 

 
V tyto dny lidé častěji než jindy navštěvují 

hřbitovy a hroby svých zemřelých, zdobí je květy, 
věnci a svícemi, které jsou symbolem života, a 
modlí se za mrtvé. V minulosti se v některých vsích 
na českém a moravském venkově peklo zvláštní 
pečivo zvané „dušičky“, jímž se obdarovávali 
pocestní, žebráci u kostela a chudí lidé. 

 

Odpustky pro zesnulé 
 Plnomocné odpustky pro duše zemřelých, které potřebují očištění, 

můžeme získat prvních osm listopadových dnů. Podmínkou jsou známé úkony: 
 

• přijetí svátosti smíření 
•Eucharistie 

•modlitba na úmysl Svatého otce (Otče náš a Zdrávas či jiná modlitba) 
*Dále je třeba se na hřbitově pomodlit za zemřelé (stačí v nitru). 

 
Od  poledne 1. 11. do půlnoci 2. 11. je možné tyto odpustky pro duše 

v očistci získat návštěvou kostela spojenou s Modlitbou Páně a Vyznáním 
víry. 

Předpokladem je, že pokřtěný (neexkomunikovaný) katolík, který je ve 
stavu milosti aspoň po předepsaných úkonech, má úmysl odpustek získat a 
nemá sebemenší zalíbení v hříchu. 
  

Zmiňovanou svátostnou zpověď stačí přijmout v několikadenním rozmezí. 
Na jejím základě lze získat více odpustků, avšak pro každý odpustek zvlášť je 
nutné přijmout Svátost oltářní a pomodlit se předepsanou modlitbu. Za jeden 
každý den se získá vždy jen jeden plnomocný odpustek. Při obtížích mohou 
předepsané skutky zaměnit zpovědníci za jiné anebo se bude jednat o odpustek 
částečný. 
  

Navíc lze pro zesnulé získat částečné odpustky kterýkoliv jiný den za 
podmínek, které platí pro listopadový oktáv (zpověď, eucharistie, modlitba za 
papeže a zemřelé), a také zbožnou invokací Odpočinutí věčné dej zemřelým, ó 
Pane, a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočinou v pokoji. Amen. Dále i recitací 
ranních chval či nešpor officia za zesnulé. (Denní modlitba církve, str. 1785nn 
nebo 1628nn). 

************************* 
04.11. Památka sv. Karla Boromejského, biskupa 
06.11. 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ -  sbírka na charitní činnost v arcidiecézi 



09.11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky 
10.11. Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve 
11.11. Památka sv. Martina, biskupa 
12.11. Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka 
 

Hlavní oslava sv. Anežky České 12. listopadu 2011 
 

V rámci vyvrcholení oslav roku sv. Anežky 
české arcibiskup Mons. Dominik Duka OP srdečně 
zve kněze a všechen Boží lid k slavení eucharistie 
od 10.00 hod. do katedrály sv. Víta, Václava a 
Vojtěcha. Hlavním celebrantem a slavnostním 
kazatelem bude pro tyto oslavy jmenovaný papežský 
legát kardinál Joachim Meisner, arcibiskup v Kolíně 
nad Rýnem. Bohoslužbu bude přenášet Česká 
televize. 

  
13.11. 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
17.11. Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 
20.11. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 
21.11. Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 
22.11. Památka sv. Cecílie, panny a mučednice 
23.11. Památka sv. Klementa I., papeže a mučedníka 
24.11. Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků 
26.11. POUTNÍ MŠE SVATÁ v kostele sv. Klimenta v 800 hod. 
 

DOBA ADVENTNÍ 
 

27.11. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ –  při  mších  sv.  ve  
farnosti Stará Boleslav žehnání adventních věnců – 
nezapomeňte si je přinést J 
* Brandýská farnost - žehnání – viz. Oznámení 
30.11. Sv. Ondřeje, apoštola 
 
 

 
 

Maminec 
 
Že to slovo neznáte, ale nápadně vám připomíná babinec ? Tak to jste, 

na správné stopě. Maminec je setkání maminek a mladých žen (nejen) z 
brandýské farnosti, které mají potřebu si popovídat, ale také se pomodlit. 
Můžeme tedy říci, že jde o příjemnou společensko-modlitební akci.  

Premiéru si náš maminec odbyl 11. listopadu 2010, kdy proběhlo první 
milé setkání. Klademe stejný důraz na společenskou i na modlitební část. Při 
našich setkáních prohlubujeme vzájemné vztahy, což samozřejmě platí i o našem 



vztahu k Bohu. Necháváme vystoupit Ježíše ze stránek Bible, 
aby mohl plně vstoupit do našeho života. Ježíš chce být a je 
skrze nás přítomen ve světě, který nás obklopuje, ve kterém 
žijeme a jehož jsme součástí. Ten svět jsou hlavně naše děti, 
manželé, přátelé, ale i spousta dalších lidí, se kterými se 
denně stýkáme,které denně potkáváme. 

Zveme proto všechny maminky a mladé ženy každý 
první  čtvrtek na brandýskou faru, kde se od 20:00 hod  

pořádá další maminec. Máte chuť se k nám připojit ? Nebo jste jen zvědavá, jak 
takový maminec probíhá ? Pak jste srdečně zvána ! 

Kontakt: Marta Linková  tel. 608 340 482 
Vraťka Coblová  tel. 739 015 468 

 
Úmysly apoštolátu modlitby na rok 2011 

 
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. Za východní církve, aby rostlo poznání a uznání jejich úctyhodné tradice jako 
duchovního pokladu pro celou církev. 
2. Aby africký kontinent nacházel v Kristu sílu kráčet cestou smíření  
a spravedlnosti. 
3. Za odpuštění všech našich vin a dluhů, kdy jsme opomenuli nebo zanedbali 
naplňování tak závazného daru, jakým je přijeté a rozvíjení Božího života ve 
svátosti křtu, a to jak sami u sebe, tak vůči těm, za které neseme 
spoluodpovědnost. 

 
ROK KŘTU PŘECHÁZÍ DO ROKU BIŘMOVÁNÍ 

"Biřmování -  svátost k naplnění křestní milosti". 

Z Pastýřského listu brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho, který odkazuje k Roku 
biřmování 2012 a který budeme prožívat v rámci 
přípravy k oslavě 1150. výročí příchodu svatých 
Cyrila a Metoděje na Moravu.                  
http://tisk.cirkev.cz/z-domova/biskup-cikrle-o-
svatosti-birmovani/ 

 
"Obracím se především na vás, 

sestry a bratři, kteří jste  svátost  
biřmování z různých důvodů ještě 
nepřijali - buď pro vyšší věk, zdravotní 



problémy nebo jste nenašli odvahu připravovat se spolu s vašimi dětmi, vnoučaty 
a pravnoučaty, nebo zkrátka nebyla příležitost. Na příčinách nyní nezáleží. V 
průběhu příštího roku, nejlépe kolem slavnosti Seslání Ducha Svatého,  budete 
moci tuto svátost přijmout všichni, kteří se pro to svobodně rozhodnete. 
Překážkou by neměl být zdravotní stav, upoutání na lůžko, ani cokoliv 
vnějšího, píše biskup Cikrle. " S radostí přijměte, co vám Kristus a jeho církev 
nabízí k životu a ke spáse. Jestliže jsme dnes slyšeli výzvu proroka: „Hledejte 
Hospodina, když je možné jej najít, vzývejte ho, když je blízko“, platí to  v plné 
míře i o  svátosti biřmování, kterou by měl přijmout každý pokřtěný, který ji 
doposud nepřijal. Nepohrdejte darem, kterým vás chce obdarovat Bůh!. 
Nebojte se přijmout svátost, která je označována jako svátost křesťanské 
dospělosti. V ní obdržíte - stejně jako dělníci poslední hodiny - víc, než si 
zasloužíte a díky ní objevíte, že Pán vinice je neuvěřitelně štědrý." 

 
Udílení svátosti biřmování se v Roce biřmování 2012 
koná ve staroboleslavské farnosti – Vy, kdo chcete 

tuto svátost přijmout, přihlaste se u o. Michala.  
 
 

Oznámení 
 

* J Výuka náboženství v jídelně Charitního domova ve Staré Boleslavi, 
každé druhé 08.11. a čtvrté 22.11. úterý v měsíci od 15:00 hod. - info otec Michal. 
* Úterý 15.11. 2011 – Vikariátní konference v Čelákovicích, mše sv. v 900 hod. 

* Sobota 26.11. 2011 – Den modliteb za národ a za arcidiecézi – mše sv. 
v 9:15 hod. Celebruje: P. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D. 

* Nový nuncius pro Českou republiku - Papež Benedikt XVI. 
dne 15. září 2011 jmenoval nového apoštolského nuncia pro 
Českou republiku Mons. Giuseppe Leanzu, titulárního arcibiskupa 
lilibejského. 
 

* AKCE FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM NA LISTOPAD 2011 
Podrobnější informace jsou oznamovány vždy v nedělních oznámeních 

a zveřejňovány na internetových stránkách farnosti 
· Slavnost všech svatých v úterý 01. 11. 
¾ slavnostní mše svatá bude od 18.00 hod. ve farním kostele v Brandýse n/L. (z toho 

důvodu nebude tento den pravidelná mše svatá v Lázních Toušeň) 
¾ po ní (v rámci pravidelného úterního Teologického klubu) bude následovat 

přednáškové setkání „Svatí v našem životě“ od 19.15 hod. na faře  
 

· Vzpomínka na všechny věrné zemřelé ve středu 02. 11. 
¾ pravidelná ranní mše svatá od 8.30 hod. bude jako obvykle  
¾ hlavní farní mše svatá za naše zemřelé bude od 18.00 hod. ve farním kostele 

v Brandýse n/L. 



¾ aby byla usnadněna účast na večerní mši svaté i dětem, mládeži a jejich rodičům (s 
ohledem na děti bude také zaměřeno kázání), odpadnou v tento den výjimečně 
všechna náboženství i Rozhovory o víře pro mládež 

· Rodinný výlet do okolí Košátek v sobotu 05. 11. 
¾ rodinný výlet se sběrem hub a opékáním buřtů 
¾ odjezd vlakem v 8.02 hod. z Brandýsa n/L., návrat v 17.59 hod. tamtéž 
¾ pořádá a bližší informace podá Zbyněk Ludvík (tel. 728 670 233) 
· Odpadnutí ranní mše svaté ve středu 09. 11. 
¾ z důvodu Kněžského dne (setkání kněží pražské arcidiecéze) v Praze nebude 

pravidelná mše svatá od 8.30 hod. v Brandýse n/L. 
¾ náboženství a Rozhovory o víře budou samozřejmě jako obvykle 
· Duchovní obnova pro starší děti a mládež v pátek 18. a v sobotu 19. 11. 
¾ duchovní obnova pro starší děti a mládež opět v Nymburce 
¾ odjezd v pátek 18. 11. odpoledne a návrat v sobotu 19. 11. večer (přesné časy 

odjezdu a příjezdu budou upřesněny) 
· Odpadnutí večerní mše svaté v pátek 18. 11.  
¾ z důvodu duchovní obnovy odpadne večerní mše svatá v Brandýse n/L. 
· Adventní duchovní obnova pro farníky v sobotu 26. 11. 
¾ duchovní obnova pro farníky se bude konat od 13.00 hod. na faře (začátky 

jednotlivých přednášek budou ve 13.00, 14.30 a v 16.00 hod.) 
¾ večerní mše svatá s žehnáním adventních věnců bude od 18.00 hod. ve farním 

kostele v Brandýse n/L. 
¾ duchovní obnovu povede P. Dr. Ondřej Salvet 

************************************************** 
 

Modlitba 
 

* Modlitba není recitace naučených vět. 
 *Modlitba je rozhovor nebo mlčení v přítomnosti milujícího Boha. Chci-li být 

opravdu křesťanem a ne si na něj jen ve chvílích volna, když zrovna nemám nic 
jiného na práci, hrát, potom se modlitbou musí stát všechno, co dělám. 

* Modlitbou může být, že namažu vrzající dveře nebo spravím kapající vodovod, 
za který mně manželka už tři měsíce nadává. 

* Modlitbou může být dopis, který už dlouho někomu dlužím a do kterého se mi 
třeba vůbec nechce. Vždycky, když vyjdu ze sebe a otočím se k Bohu, má práce, 

jednání či nemoc se stává modlitbou. 
* Modlit se znamená počítat s Boží existencí, brát vážně jeho přítomnost, uznávat 

jeho moc a důvěřovat mu. Modlit se, to znamená nabídnout se 
Bohu, hledat jeho vůli, odpovídat na jeho vedení. Modlit se 

znamená přinášet před něj  
radost i bídu světa v zastoupení za mnohé. 

* Modlit se znamená žít v jistotě, že Bůh je mým Pánem a vládcem 
a že počítá s mou pomocí v proměňování světa v Boží království.  

 
Z knihy brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho  

Aby mohlo vyrůst něco krásnějšího 


