
 

 
 
 
 

 
 
 

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 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 neděle 10:15 hod.  
Kostelec n. Labem – sv. Víta (nám.) sobota 15:00 hod.- s nedělní platností 
Dřísy - Stětí sv. Jana Křtitele přes zimní období se mše nekonají 

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/
mailto:crossmen@volny.cz
http://www.staraboleslav.com/


MODLIT SE ,  
JE LEPŠÍ 

NEŽ… 
 

Naším cílem je motivovat lidi k modlitbě za 
konkrétní politiky, kteří v poslanecké sněmovně, 
senátu, vládě a ve funkci prezidenta ČR rozhodují o 
zákonech a o směřování naší země. Nejde nám o propagaci jednotlivých 
politických stran ani o prosazení jakéhokoli politického názoru. Jako křesťané 
věříme, že tím, že se sjednotíme v modlitbě, můžeme ovlivnit, co se v naší zemi 
děje.  

Věříme, že Bůh touží po tom, aby křesťanské hodnoty jako spravedlnost, 
čestnost či úcta k životu, byly respektovány i na politickém poli. Uplatňování 
těchto hodnot máme od politiků očekávat. Místo neustálé kritiky a odmítání 
politiky chceme zaujmout postoj, který bude odrážet zodpovědnost za naši zem a 
za její budoucnost. 

 
Univerzální modlitba 

 
Nebeský Otče, 

jsi Pán pánů, Král králů i Autorita autorit. 
Proto tě prosím za (JMÉNO POLITIKA). 

Dej se mu poznat jako Pravda, která mu pomůže žít život ve Světle. 
Daruj mu živou a pevnou víru,  

která odolá nesprávným názorům panujícím v našem světě. 
Naplň ho odvahou prosazovat spravedlnost, čestnost, pokoj  

a další tvé principy a hodnoty tam, kde pracuje a žije.  
Povzbuď ho, aby hledal pravdu a aby ji šířil všude, kde je to možné. 

Pomáhej mu, aby byl vnímavý a citlivý k potřebám druhých. 
Požehnej i jeho rodině a jeho blízkým láskou, pokojem a radostí. 

Prokaž mu, Pane, své veliké milosrdenství. 
Amen. 

http://www.adoptujsipolitika.cz/help-jak-se-modlit/ 

 
ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA  

Proč jít na duchovní obnovu?  Můžeme mít spoustu nezpracovaných zážitků a z 
nich plynoucích otázek. Možná jsme ještě nedostali odpověď na jisté věci, 
které neseme v sobě. A možná se dokonce ptáme, jestli směr života 
kterým jdeme; či naše partnerské vztahy v manželství jsou naplněním 
našeho slibu „Odevzdávám se ti a přijímám tě a budu vždy s tebou…“ 
opravdu žity. Jak se zorientovat v životě? Radu jistě nenajdeme v 
televizních seriálech či různě směřovaných zábavách na internetu. Spíše 
je třeba prostoru ztišení a posvátna. Vykročit ze svého zakukleného já, a 
posadit se Pánu k nohám. Tam mohu zakoušet ne svůj pohled na sebe, 
ale Jeho pohled na můj život. Toto pak se posune dokonce do schopnosti 

zajímat se ne o své záležitosti, ale o záležitosti Pána.  
Pane, proměňuj! Proměňuj naše životy, aby byly tvou oslavou. 

http://www.adoptujsipolitika.cz/o-projektu/
http://www.adoptujsipolitika.cz/help-jak-se-modlit/


pro manžele - před obnovou manželských slibů (ne 29.12.2013) 
 J ALE nejen pro ně J 

SE BUDE KONAT 
ve čtvrtek 

5. + 12. + 19. prosince 2013 od 1900 hod. 
v jídelně Charitního kněžského domova ve Staré Boleslavi. 

 
 
 

NAŠÍ CHEMICKOU ZBRANÍ  
JE JAZYK, KLEPY A POMLUVY 

(papež František) 
 
Papež František: Kdo pomlouvá svého bratra, 
dopouští se téhož zločinu jako vrah. 

Evangelijní příběh, které vypráví o Ježíšově vystoupení v nazaretské synagoze, 
Svatého otce podnítilo k zamyšlení nad vratkostí lidské duše. Jakoby se nechala 
zmítat větrem, poznamenal v úvodu své homilie při ranní liturgii v kapli Domu sv. 
Marty, kde dnes (2.9.2013) po letní přestávce papež obnovil ranní eucharistie 
slavené za účasti vatikánských zaměstnanců. Ježíš, proslavený svými zázraky, 
se poprvé vrací do svého domova a Nazaretští jej zprvu vítají a oslavují. Když 
tesařův syn v místní synagoze přečte proroctví z Izaiáše a potvrdí, že ono 
konkrétní zaslíbení se toho dne naplnilo, každý s ním souhlasí. Lidé se podivují 
jeho slovům, plným milosti, a upírají na Ježíše svůj pohled. Až do chvíle, kdy se 
do srdce jednoho z obyvatel vkrade pokušení: Kde tento člověk studoval? 
Jaképak má školy, aby k nám mohl takto mluvit. Vždyť všichni známe jeho 
příbuzné a víme, že je to Josefův syn. A tento oheň se šíří dál a rozněcuje dav. 
Všichni v synagoze vzplanuli hněvem, citoval papež, a chtěli Ježíše shodit do 
propasti. 

„Podívejte, jak se situace změnila. Na počátku krása a obdiv, na konci téměř 
zločin. Lidé chtěli Ježíše zavraždit – ze závisti a žárlivosti… A totéž se děje 
denně také v našem srdci, v našich společenstvích. Když se někde objeví kdosi 
nový, první den o něm mluvíme dobře, druhý už méně a třetí den jej pomluvami 
doslova sedřeme z kůže.“ 

Ježíš na pochybnosti svého lidu reaguje tím, že vyslovuje přísloví: Lékaři, uzdrav 
sám sebe. Ví, že lidé po něm požadují zázrak. Chybí jim víra a proto se dožadují 
divadla. Ježíš však není umělec ani kouzelník (Mandrake), zdůraznil papež 
František. Rovněž naše víra je slabá, a proto ji chceme živit zázraky. Ježíš svým 
krajanům jemně vytkl tento nedostatek víry a málem to pro něj znamenalo smrt. 
Dnešní člověk vraždí rafinovaněji – svou mluvou. 

„Ti, kdo ve společenství pomlouvají své bratry a členy společenství, také 
chtějí vraždit. Apoštol Jan nám ve svém prvním listu, v patnáctém verši třetí 



kapitoly říká: „Každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah“. Navykli jsme si druhé 
pomlouvat a klevetit, ale kolikrát se tak naše rodiny a naše společenství 
stávají peklem. Dopouštíme se v nich zločinu a v řeči zabíjíme své bratry a 
sestry.“ 

V těchto dnech, dodal Svatý otec, se mnoho mluví o míru. Viděli jsme hrůzné 
fotografie mrtvých, které usmrtily chemické zbraně. Také my však denně 
zabíjíme, byť bez fotografií. Naší chemickou zbraní je jazyk, klepy a 
pomluvy. Ďábel nám zasévá do srdce závist, kvůli níž druhé pomlouváme a 
ničíme tak rodiny i komunity. Tato zbraň nefunguje jedině ve společenstvích, 
která skutečně žijí s Pánem, a jsou tak předzvěstí ráje. Neboť, slovy apoštola 
Pavla z dnešního prvního čtení (1 Sol, 4,13-18) v nebi už budeme s Pánem 
navždycky. 

„Abychom dosáhli pokoje ve společenství, v rodině, v zemi a ve světě, musíme 
začít tím, že budeme s Pánem. Tam, kde je Pán, není závist a zločinnost. 
Nejsou tam nenávist a žárlivost. Je tam bratrství. Prosme tedy Pána o to, 
abychom nikdy svého bratra nezabíjeli svou řečí a abychom žili s Pánem tak, jak 
to bude v nebi. Ať se tak stane.“ 

Zakončil Svatý otec svou dnešní homilii. Mše svaté se dnes účastnily různé 
skupinky věřících, většinou rodin. Papež v závěru pozval dopředu jednu z nich se 
slovy: Dnes je mimořádný den, protože nejmladší členka tohoto společenství 
včera přijala svátost křtu. Udělil pak malé Grétě a jejím rodičům zvláštní 
požehnání a nakonec požehnal všem přítomným. 

Převzato z webu České sekce Radio Vaticana 

 
RORÁTNÍ MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. KLIMENTA 

(Stará Boleslav) 
 

ve čtvrtek 5. + 12. + 19 .prosince 2013 v 6:30 hod. 
 
"Rorate coeli de super..." - "Rosu nám dejte nebesa, dejte nám spasitele.... 

Připomínají očekávání spásy, vyvedení ze zajetí a uvedení do Boží blízkosti. Přinášejí 
ujištění o Boží věrnosti v příslibu spásy. 

 
Liturgický kalendář 

 
01.12. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 
03.12. Památka sv. Františka Xaverského, kněze 
06.12. Památka sv. Mikuláše, biskupa 
07.12. Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 
08.12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ – Mikulášská SBÍRKA na BOHOSLOVCE 

http://www.radiovaticana.cz/


09.12.  Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO 
HŘÍCHU 

12.12. Panny Marie Guadalupské  
13.12. Památka sv. Lucie, panny a mučednice 
14.12. Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele 

 
DĚTSKÉ ODPOLEDNE V CHARITNÍM (kněžském) DOMOVĚ  

SOBOTA 14.12. 2013 OD 13:00 HOD. 
SRDEČNĚ ZVOU SESTRY VINCENTKY J 

 
15.12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ - GAUDETE Od ostatních dnů adventu, kterým je vlastní 

fialová liturgická barva, je 3. neděle adventní zvaná Gaudete jediným dnem, jehož liturgická 
barva je růžová - coby barva radosti z toho, že se oslava Narození Páně (Vánoce) již 
přiblížila. 

22.12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍ 

 
DOBA VÁNOČNÍ 

24.12. ŠTĚDRÝ DEN  
Večerní vigilie Slavnosti narození Páně 
16:00 Brandýs nad Labem 
16:00 Stará Boleslav - Nanebevzetí Panny Marie  
16:00 Skorkov 
21:00 Lázně Toušeň 
22:30 Mratín 
24:00 Svémyslice  
24:00 Stará Boleslav - Nanebevzetí Panny 
Marie  - sbor Václav: Jakub Jan Ryba 
Česká mše vánoční    

 
25.12. Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ 

 8:30 Brandýs nad Labem 
 8:30 Všetaty 
 9:00 Stará Boleslav - Nanebevzetí Panny Marie  

 10:15 Kozly 
 10:15 Lázně Toušeň 
 10:30 Skorkov 
 11:30 Zápy 
 14:30 Svémyslice 
 16:15 Sluhy 
 18:00 Stará Boleslav – sv. Václav 
 

Spal v jeslích, které patřily někomu jinému... 
 

Spal v jeslích, které patřily někomu jinému. 
Přes jezero se plavil v člunu, který patřil někomu jinému. 

Jel na oslátku, které patřilo někomu jinému. 
Byl položen do hrobu, který patřil někomu jinému. 



Učinil to proto, aby se o všechno, co měl, rozdělil s námi:  
o svůj život, o svoji slávu, o své místo u Boha Otce. 

Přišel tak proto, aby nám všem, ať chudým či bohatým,  
nabídl věčný život, život v hojnosti. 

 
 
26.12. Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 

 8:30 Brandýs nad Labem 
 9:00 Stará Boleslav - Nanebevzetí Panny Marie   

            15:00 Kostelec nad Labem 
  
 
27.12. Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 

– mše sv. v 18:00 hod. v chrámu Nanebevzetí PM – žehnání vína - Podle 
křesťanské tradice apoštol Jan kdysi požehnal nádobu s otráveným vínem a zbavil tím jed 
jeho účinku. Proto se tento den začalo žehnat víno a podávalo se se slovy: "Pij lásku sv. 
Jana". Zprávy o tomto zvyku pocházejí již z 12. století. Ve středověku se tento obřad slavil 
i při jiných příležitostech, např. při zahájení pouti do Svaté země či před odchodem do 
války. Žehnání vína v den svátku sv. Jana připomíná zmíněnou událost a zdůrazňuje 
přikázání lásky zaznamenané v Janových spisech. 
28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 
 
29.12. Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa  

„Být jeden druhému odleskem Boží lásky.“ 
 
 
31.12. Sv. Silvestra  

- Mše Bohu na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží 
požehnání do roku nadcházejícího: 
15:00 Všetaty 
17:00 Brandýs nad Labem 
17:00 Stará Boleslav – Nanebevzetí Panny Marie 
 
 

01.01. 2014 Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE – zasvěcený svátek 
    8:30 Brandýs nad Labem 
  8:30 Všetaty 
10:00 Stará Boleslav - Nanebevzetí PM 

 10:15 Kozly 
 10:15 Lázně Toušeň 
 10:30 Skorkov 
 14:30 Svémyslice 
 16:15 Mratín 
 18:00 Stará Boleslav – sv. Václav 
 

 
 



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

 
1. Za opuštěné děti a za dětské oběti jakékoli formy násilí, aby nacházely 
potřebnou lásku a ochranu. 
2. Za všechny křesťany, aby osvíceni světlem vtěleného Slova připravovali 
lidstvo na příchod Spasitele. 
3. Aby ti, kdo pro svou věrnost Božímu slovu trpí příkoří, hledali a nacházeli 
pomoc v modlitbě a setkávání s Kristem ve svátostech. 

 

Oznámení 

* Udílení SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ se v roce 2014 koná ve Staroboleslavské 
farnosti – Vy, kdo chcete tuto svátost přijmout, přihlaste se prosím u o. Michala 
(osobně, e-mail). 
* Vikariátní konference v úterý 17.12. 2013 v Lysé nad Labem – mše v 900 hod. 
*Pozn. Vážení, pokud někomu přestal docházet elektronický zpravodaj, nebo má o jeho zasílání 
zájem – prosím napište mi na fara@staraboleslav.com o. Michal 
 

* AKCE FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM NA PROSINEC 2013 
Podrobnější informace jsou oznamovány vždy v nedělních oznámeních 

a zveřejňovány na internetových stránkách farnosti 
 
· Odpadnutí mše svaté ve čtvrtek 28. listopadu 
¾ z důvodu jedné mé povinnosti mimo farnost odpadne výjimečně tento den 

mše svatá ve farním kostele v Brandýse n/L. 
· Adventní duchovní obnova pro farnost v sobotu 30. listopadu 
¾ duchovní obnova pro farnost bude v sobotu 1. prosince od 14.00 hod. na 

faře v Brandýse n/L. a povede ji P. Petr Bouška z Berouna 
¾ duchovní obnova bude zakončena mší svatou (s žehnáním adventních 

věnců) od 18 hod. ve farním kostele v Brandýse n/L. 
· Sobotní ranní rorátní mše svaté od 6.30 hod. v Brandýse n/L. 
¾ o třech adventních sobotách 7., 14., a 21. prosince budou vždy od 6.30 

hod. ve farním kostele v Brandýse n/L. rorátní mše svaté 
· Zpovídání v době adventní 
¾ po celou dobu adventní se bude v naší farnosti zpovídat dle obvyklého 

rozpisu (a samozřejmě po domluvě i kdykoliv jindy) 

mailto:fara@staraboleslav.com


¾ a kromě toho v pondělí 23. prosince budou k velkému předvánočnímu 
zpovídání od 18.30 hod. do ca 20.00 hod. ve farním kostele v Brandýse 
n/L. přítomni ještě další zpovědníci  

· Rozpis vánočních a novoročních bohoslužeb 
¾ viz samostatný rozpis (na nástěnkách, internetových stránkách, v nedělních 

oznámeních a ve Zpravodaji…) 
· Odpadnutí ostatních pravidelných aktivit od 24. prosince do 1. ledna 
¾ ve svátečních dnech odpadnou ostatní pravidelné farní aktivity  
· Poutní slavnost Obrácení sv. Pavla o sobotách 18. a 25. ledna 2014 
¾ v sobotu 18. ledna bude poutní pontifikální mši svatou od 17 hod. ve farním 

kostele v Brandýse n/L. sloužit kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský, 
a po mši svaté bude následovat společné agapé na faře  

¾ prosím ochotné farníky o zapojení se do příprav (jakmile budou dodány 
instrukce ze sekretariátu arcibiskupa, bude svolána organizační schůzka) 

¾ v den poutní slavnosti, v sobotu 25. ledna, bude slavnostní poutní mše 
svatá od 18 hod. ve farním kostele v Brandýse n/L. 

 
Řekni mi, co čteš… 
 

Na českém trhu, jak už jsme si zvykli, se objevuje velmi pestrá škála knižních 
titulů. Dokonce jen obsáhnout rozsah toho, co je v danou chvíli v nabídce novinek, je 
vskutku obtížné. Mezi publikacemi roku 2013 má své významné místo krom jiných také 
soubor úvah o budoucnosti křesťanství v našem světě, který v překladu Věry Dvořákové 
vydala pod názvem Celým srdcem společně Triáda a Karmelitánské nakladatelství. 
Autorem těchto úvah je Dom Samuel (*1954), jeden ze 
zakladatelů kláštera Panny Marie v Novém Dvoře 
v západních Čechách, kde byl ustanoven převorem a po roce 
2011, kdy byl řeholní dům povýšen na opatství, se tamtéž stal 
prvním opatem.  

Otec Samuel v úvodu knihy předesílá, že se na 
následujících stránkách budou věčná témata (modlitba a 
umění v ní setrvat; kněžství, eucharistie a jejich postavení 
v životě křesťana; otázka dobře slavené bohoslužby; 
blahoslavená Panna Maria s ohledem na to, co lze od ní 
žádat a co nám nabízí… ) prolínat s jinými, víc 
příležitostnými, typickými pro přelomová léta mezi druhým a 
třetím tisíciletím. „Jestliže se snažíme být obráceni k Bohu a 
setrvávat v jeho přítomnosti“, píše autor, „rozum se jeví jako 
příliš krátkozraký, ne že by byl zbytečný, ale nemůže mít 
poslední slovo. Bohu je potřeba naslouchat srdcem, srdcem očištěným od citových vjemů, 
od nestálé, v podstatě vždy přelétavé afektivity.“ Dom Samuel rozvíjí své úvahy velice 
realisticky a snaží se o povzbuzení: „Kdybych měl shrnout téma těchto stránek do jednoho 
slova, řekl bych: Odvahu! Odvahu, která se nebojí zkoušky a ví, že i ta patří k životu“. A 
dále dodává: „Možná, že jediným cílem této knihy je nakonec právě to: podpořit modlitbu, 
přispět k tomu, abychom jí věnovali trochu víc času… Možná, že jediným lékem na bolesti, 
jež nás trápí a někdy až mučí, je právě toto rozhodnutí: o trochu víc se cestou modlitby 
odevzdat našemu Bohu a Otci, našemu Pánu a Příteli.“  

Kniha Celým srdcem Doma Samuela rozhodně stojí za přečtení. Na knižním trhu 
je k dispozici jak v podobě klasické papírové, tak zároveň i jako elektronické medium. 
(zkráceno)                                                                                                                                                   Petr Bajer 


