
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

MŠE V ÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM  
Farní kostel Obrácení sv. Pavla ned le 8:30; 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. sobota v m síci 16:15 hod. 
Sluhy - sv. Vojt cha 3. sobota 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 v zimním ase se nekonají mše sv. 
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 (6. + 20.2. /// 5. + 19.3. 2016) 
 

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  



POU  DO ÍMA A ASSISI 
 

ve svatém roce Božího milosrdenství 
 

3. - 9. dubna 2016.  Cena 9.200,- K  (+ vstupy) 

 

Bazilika sv. Petra, krypta papež , generální audience se svatým Otcem, 
Vatikánská muzea, svaté brány ímských bazilik, Koloseum, Forum Romanum, 
Kalistov katakomby a další. Na zpáte ní cest  návšt va Assisi.  

Doprava ze Staré Boleslavi autobusem, ubytování v hotelu v centru íma, 
polopenze. Po ádá MIKLAS Tour. 

Bližší informace a p ihlášky: Vladimír Šimík, mobil 602 266 586, e-mail: 
v.simik@centrum.cz 

******* 
 

XXXI. SV TOVÝ DEN MLÁDEŽE 
https://krakov2016.signaly.cz/ 

- se bude konat v Krakov  ve dnech 26.-31. ervence 2016. P edcházet 
mu budou Dny v diecézích, jež jsou plánované na území celého Polska. Logo 
XXXI. sv tového dne mládeže Krakov 2016 je ilustrací slov „Blahoslavení 
milosrdní, nebo  oni dojdou milosrdenství“ (Mt 5,7), která byla vybrána jako hlavní 
téma setkání. Symbolika logotypu v sob  spojuje t i prvky: místo, hlavní hrdiny a 
téma setkání. Znak SDM Krakov 2016 je vložený do kontur Polska. V jeho st edu 
se nachází k íž, který symbolizuje Krista jako podstatu sv tových dn  mládeže. 
Žlutý kruh ukazuje polohu Krakova a symbolizuje mladé lidi. Z k íže vychází jiskra 
Božího milosrdenství, která formou a barvou navazuje na obraz Ježíši, d uji 
Ti. Barvy, které byly v logu použity - modrá, ervená a žlutá - navazují na oficiální 
barvy Krakova a jeho erbu. 

„Blahoslavení milosrdní, nebo  oni dojdou milosrdenství.“ (Mt 5,7) Motto 
SDM v Krakov  už n kde etl asi každý z nás. Co si pod ním ale p edstavíme? 
V církvi letos máme Rok milosrdenství. Co to pro nás znamená? K pochopení 

chto pojm  nám m že pomoct letá ek, který si zde m žeš stáhnout. V tišt né 
podob  si ho m žeš vyžádat i na svém A/DCM. Milosrdenství.pdf 

hem konference byla p edstavena také oficiální modlitba Sv tového 
dne mládeže Krakov 2016. Skládá se ze t í ástí. V první ásti je Božímu 
milosrdenství sv en každý lov k, p edevším pak mládež. Ve druhé ásti je 
prosba o milost být milosrdným. Ve t etí ásti je prosba o p ímluvu Matky Boží a 
sv. Jana Pavla II. – patrona SDM. 



Bože, milosrdný Ot e,  který jsi zjevil ve svém Synu Ježíši Kristu svou 
lásku  a vylil jsi ji na nás v Duchu Svatém, Ut šiteli,  sv ujeme ti dnes 

budoucnost v ta a každého lov ka. 

Sv ujeme ti p edevším mladé lidi ze všech národ  a jazyk . Ve  je 
bezpe  po klikatých cestách sou asného sv ta a dej jim milost plodného 

prožití Sv tového dne mládeže v Krakov . 

Nebeský Ot e, u  z nás sv dky tvého milosrdenství.  Nau  nás 
inášet víru pochybujícím, nad ji rezignovaným, lásku ochablým, odpušt ní 

viník m a radost smutným. 

Kéž se jiskra milosrdné lásky, kterou jsi v nás roznítil, stane ohn m 
etvá ejícím lidské srdce a obnovujícím tvá  zem . 

Svatá Maria, Matko milosrdenství, oroduj za nás. 

Svatý Jane Pavle II., oroduj za nás. 

 
 
 

Liturgický kalendá  
 
02.02. Svátek Uvedení Pán  do chrámu – žehnání svící 
 

 
Dít , které je sv tlem pro národy 

Jozef Porub an 
 

Byla to odvaha íci tehdy o tom malém dít ti, že je Sv tlem pro všechny 
národy. To mohl íci jen n kdo, kdo m l prorockého ducha a vid l v ci docela 
jinak, než jak je bylo možné lidsky vnímat. 

Už naši p edkové si na tento svátek nechali sv tit sví ky - hromni ky. 
Doma si v t žkých chvílích p írodních pohrom rozsv covali jejich mali ký 
plamínek proti oslepujícím blesk m bou ek. Modlili se u nich a v ili, že skrze tuto 
modlitbu mohou být ochrán ni proti živl m, které byly pro lov ka 
nep emožitelné. 

Tehdy, na první Hromnice, to bylo velmi podobné. Proti velkým 
událostem té doby bylo to mali ké d átko opravdu jen jako mihotavý plamének 
hromnicové sví ky proti hromobití, blesk m a temnotám rozbou ených živl . I 
dnes se toto mali ké d átko navenek nijak neliší od ostatních d tí, a p esto je 
Sv tlem, které osvítí národy. 

Tato symbolika je d ležitá i pro náš život, protože tato svíce nám m že 
být vždy p ipomenutím toho, že žádná naše temnota není tak velká, aby do ní 
nemohl vstoupit Pán se svým jasným sv tlem. 

V této symbolice je patrná nesmírná p ednost /d ležitost/ plamínku, který 
se jeví jako malý a nepatrný oproti oslnivým sv tl m, které jsou v Božích o ích 
ale jen záblesky. Malá hromnicová sví ka nás d rn  oslovuje a má nám co íci. 

 



Možná práv  pro její d rnou a nenásilnou  nejlépe pochopíme, jak 
nepravdivé je budování "oslnivého", "dokonalého" a "krásn jšího" života, pokud 

i tom ztratíme dotyk s Bohem a tedy i s podstatou lov ka. 
Tehdy byla odvaha íci o tom malém dít ti, že je Sv tlem pro všechny 

národy. I dnes to m že být odvahou, p ijmout ho do svého života jako jediné 
sv tlo, ale je to jediná cesta k tomu, abychom mohli žít sv j v plnosti, lásce, 
radosti a pokoji. 
 
03.02. Sv. Blažeje, biskupa a mu edníka 
05.02. Památka sv. Agáty, panny a mu ednice 
06.02. Památka sv. Pavla Mikiho a druh , mu edník  
07.02. 5. NED LE V MEZIDOBÍ 
 
 
 

DOBA POSTNÍ 
 
 

 
- její liturgie nás vede k vnit ní duchovní obnov  – viz. 
obrázek „JÁ A B H“. Obnova lov ka se uskute uje 
skrze obrácení a p íklon k Bohu. Konkrétní kroky staletími 
osv ené prost edky na cest  obrácení jsou: modlitba, 

st, almužna a také smí ení. 
 
 

Modlitbou se sbližujeme s Bohem. Je p íležitostí p ezkoumat a probrat s Pánem 
vše d ležité z našeho života. Modlitba je ale též projevem naší lásky k bližním, 
modlíme-li se za druhé, za známé i neznámé, za lidi, kterým tato služba m že 
prosp t. Modlitbou už je v domý život v Boží p ítomnosti 
 
Postem zdaleka není myšleno jen odep ení si jídla. P st je z eknutí se ehokoliv, 
co je v našem život  postradatelné, zbyte né nebo p ekážející, co nás spoutává. 
Skrze n j dáváme ve svém život  v tší prostor Bohu a máme možnost více 
poznat sami sebe. Z eknutí znamená, když k nutkání "muset mít" ekneme ne. 

eknutí se -  znamená svobodný, zodpov dný a uv dom lý život. 
 
Almužnou, in ním dobra - tím, eho se postem vzdáme, m žeme obohatit toho, 
kdo to pot ebuje. Almužna m že znamenat: dávat sebe, sv j as, zájem, 
trp livost, hmotné prost edky všem t m, kte í to pot ebují. Po ínaje vlastními 

tmi, životními partnery, rodi i, až po lidi osam lé, neš astné, trpící, únavné... 
eknutím se n eho ve prosp ch bližních realizujeme základní p ikázání lásky 

a  ztotož ujeme se s Kristem. eské slovo almužna vzniklo z eckého 
elemosyné, které znamená milosrdenství, milosrdný vztah. Dobro iníme už 
tehdy, když s druhými sdílíme as a pozornost, radost i bolest. 
 
Smí ení je postoj, který nás orientuje na Boha. Zakusit smí ení znamená vym nit 
zlo za spásu. P ipravuj se na smí ení v myšlenkách. Smí ení není p edevším 



co, co musí být protrp no, ale n co, co musí být slaveno. Smí ení s Bohem a s 
bližním je pramenem radosti. Sám nabízej smí ení: u  první krok k novému 
spole nému za átku - objevuj v druhém to dobré - vzpome  na to vše spole né 

kné. 
 
 
10.02. POPELE NÍ ST EDA – den p ísného postu  
Stará Boleslav: Nanebevzetí Panny Marie v 9:00 hod.  
Brandýs nad Labem: Obrácení sv. Pavla 18:00 hod. 
 

 - V tento den je na ízen p st zdrženlivosti od masitých pokrm  a 
zárove  p st újmy. P i postu újmy je dovoleno najíst se jen jednou 
za den dosyta. Tento spole ný p st zdrženlivosti a újmy je závazný pro katolíky  

od dokon eného 21. roku  do dokon eného 59. roku života. 
- Mladistvým mezi 14. – 21. rokem života a starším po dovršení 59. roku se 

v t chto dnech ukládá pouze p st zdrženlivosti od masitých pokrm . 
- Nemoc, t žká t lesná práce, nebo jiný podobn  vážný d vod  

od povinnosti újmy osvobozuje. 

 
ÍŽOVÉ CESTY VE STARÉ BOLESLAVI 

 
Nanebevzetí Panny Marie st eda 8:30 hod. pátek 17:30 hod. 

Sv. Václava   ned le 17:30 hod. 
 
 
14.02. 1. NED LE POSTNÍ 
21.02. 2. NED LE POSTNÍ – SBÍRKA „HALÉ  SV. PETRA“ 
 

 
Milé d ti! 

Oznamujeme Vám, že p íští setkání bude v ned li 21. ÚNORA 2016. 
ší se na vás sestry Vincentky  

 
 
22.02. Svátek Stolce svatého apoštola Petra 
28.02. 3. NED LE POSTNÍ 
 
 

POSTNÍ DOBA 
Z knihy brn nského biskupa Mons. Vojt cha Cikrleho  

„Aby mohlo vyr st n co krásn jšího“ 
 
 

Pohodln  si sedn te a na chvilku odložte své starosti. Cht l bych vám 
co íci o lásce. 

Máte n koho rádi a o ekáváte jeho lásku. V tom je napln ní lidského 
života. Cítíte to také tak? Jestliže ano, pak je d ležité dob e porozum t tajemství 
lásky. 



V postní dob  se nám - víc, než kdy jindy - odkrývá velikost Boží lásky v 
Ježíši Kristu. Její velikost spo ívá v cen , kterou je schopen dát za naše 
vykoupení. A tou cenou je, že dává SÁM SEBE. Zkuste si to p edstavit: mám 

koho rád nebo ráda. Myslím na n j, chci být s ním. Chci mu dát všechno pro 
to, aby byl š astný. Dám mu dárek, p inesu jí kv tinu. Ale z stanu u ní, když bude 
nemocná, když se o ni budu muset starat a budu muset ob tovat všechny své 
koní ky, setkávání s p áteli? Budu mu v rná, i když se mu nic nebude da it a 

jde od prohry k proh e? 
Jak moc budu schopen vzdát se svých plán , p edstav a o ekávání jen proto, 
abych u inil druhého š astným? 
 A dám za n j život, i když m  zradí, nebude o m  stát, bude chtít žít podle svého 
a v okamžiku zapomene na vše, co jsem pro n j kdy ud lal? Ob tuji sv j život za 

koho, komu to bude lhostejné a ješt  se mi bude do o í vysmívat? Každý si v 
duchu p iznejme, že naše sebeláska možná vít zí ast ji a snadn ji, než bychom 
si p áli. 
 

A co d lá milující B h? 
 Z lásky ke mn  na sebe bere všechny moje zrady, mou ukrývanou pýchu, pro 
kterou nechci vid t, co ode mne žádá. Protože práv  hledání toho, co ode m  

ekává B h, je n kdy obtížné, volím pro sebe bu  snadn jší cesty, nebo se po 
jeho v li p estávám ptát úpln . 
 
Postní dobou proza uje postava milujícího Pána, který se z lásky k nám z íká 
sám sebe a bere na sebe všechno, ím jsme porušili lásku v i n mu, v i lidem 
kolem nás i v i sob . A nabízí nám svou blízkost. V ní máme získat sílu k 

emáhání strachu a k pravdivému pohledu do vlastního nitra. Máme možnost 
obnovit všechny vztahy lásky, které prožíváme. - Nebojme se toho! 
 

Prosím za každého z vás, abyste se o to pokusili a aby vám to v 
souvislosti s velikono ními svátky p ineslo radost a pokoj. 
 
 
 

Úmysly apoštolátu modlitby na rok 2016 
 

1. Abychom pe ovali o stvo ený sv t, který jsme dostali jako nezasloužený dar, 
a rozvíjeli jej a ochra ovali pro budoucí pokolení. 
2. Aby p ibývaly p íležitosti pro dialog a setkávání mezi k es anskou vírou a 
asijskými národy.  
3.  nemocné, seniory a trpící p ijímáme v našich farnostech a 
spole enstvích s úctou a láskou a umíme jim citliv  dát najevo svou vd nost za 
jejich modlitby, ob ti a životní moudrost. 

 
Oznámení 

 
* Vikariátní konference v Benátkách nad Jizerou se koná v úterý 16.02. 2016 – 
mše sv. od 900 hod. 



* Den modliteb za národ – sobota 28.02. 2016 – mše sv. v 915 hod. 
* Kdo by cht l p ijmout SVÁTOST BI MOVÁNÍ V STAROBOLESLAVSKÉ FARNOSTI 
(14.05. 2016 Vigilie sl. Seslání Ducha sv.– 18:00 hod. – J.Ex. Mons. Václav Malý) a  se 

ihlásí co nejd íve u o. Michala – nejlépe osobn  nebo p es e-mail crossmen@volny.cz 
* Náboženství (dopl ující) – Stará Boleslav: každé úterý od 15:00 hod. v prostorech 
charitního domova ve Staré Boleslavi. Sr. Jana Pavla, DKL – kontakt: 773 672 937 
*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 

 
 
 

Okénko fará e P. Josefa Hurta / farnosti z Brandýsa 
 

*D kuji za krásn  prožitou farní pou , která byla letos spojena s 
pod kováním za dokon ení opravy kostela. Vn jší zm ny bývají 
více vid t, ale jsou také ty vnit ní zm ny. T m pomáhá najít as na 
duchovní ztišení. Zvu na duchovní obnovu s jezuitou Josefem 

unkem od sv. Ignáce. Je to zárove  cesta k objevování ko en  našeho regionu, 
kde p ed dávnými lety jezuité p sobili. Termín pro mládež ješt  ladíme, snad s 

kterou eholní sestrou. Pro mládež se rýsuje výhledov  cesta na arcidiecézní 
setkání mládeže 19.3 a letos s atrakcí. Jáhen z Nymburka za izuje autobus a 
bude ho ídit, tak to bude pohodlné a potkáme se s omladinou s Nymburka, Lysé, 
Benátek, elákovic a samoz ejm  z Boleslavi.  

*Udílení popelce na Popele ní st edu p i mši sv. v 18:00 hod. i v ned li.  

* ížové cesty jako obvykle.  
 

*Pozvánka na duchovní obnovu s P. Josef unkem SJ 20.2. ve 14 hod 
 

*Pozvánka na farní tábor: Farní tábor 2016 – Pán prsten  aneb Bitva o 
Brandýszem -- Prosíme rodi e o nezávaznou p ihlášku d tí do 10.2.2016 
Termín tábora: 6.8. až 13.8. našeho v ku 
Cena: Maximální horní hranice 2000 gondorských dukát  – pobyt + jídlo ( cena 
se bude upravovat, dá-li B h, sm rem dolu dle po tu d tí.) 
Ubytování: Církevní objekt --- Místo pobytu: Jižní ást naší republiky (zde op t 
konkrétn  až po obdržení nezávazných p ihlášek) 
Téma tábora: Pán prsten  s v tším d razem na t etí díl – Návrat Krále. Nám t 
bude upraven tak, aby sednul d tem všeho v ku i ras trpaslík , elf , lidí nebo 
sk et . 
Stravování: Zajišt no bude vlastní silou a v lí dosp lé ásti spole enství prstenu. 
Prosíme rodi e s p edb žným zájmem o nahlášení do 10.2.2016 na email: 
pjires@gmail.com, p ípadn  osobn  p i hodin  náboženství. 
 

 
 



PROSBA ZA AS SVOBODY 
 

Net ším se na dobu p stu; ale vím, že mi prosp je.  
Prosím t  tedy, dobrý Bože, aby se pro m  stala asem milosti,  

asem vnit ního o išt ní a svobody.  
 

Dej, a  rozpoznám, kde jsem se zapletl do závislostí. Daruj mi tyto dny postní 
doby jako dobu cvi ení vnit ní svobody. O isti m  od pochmurných emocí, od 
ho kosti, zklamání a hn vu, aby na poli mé duše mohla vyr st dobrá a plodná 

pšenice. 
 

Dobrý Bože, ty sám nám dáváš tuto postní dobu, 
abychom se p ipravili na Velikonoce, na nový život 

který se v nás chce rozvinout. 
Má to být doba obrácení a zm ny smýšlení. 

V minulém roce prob hla postní doba tak rychle kolem m . 
Cht l bych letos prožít tuto dobu tak, aby se zm nily mé návyky 

a mé myšlení se mohlo prom nit. 
 

Cht l bych se jeden den této doby v dom  postit a modlit za jednoho lov ka. 
Nechci, aby to byla rychlá a nezávazná p ímluva. Chci se za n j postit, 

aby si uv domoval, že je tebou požehnaný. P stem mi bude mé t lo celý den 
ipomínat tohoto lov ka. 

 
Dobrý Bože, p ináším tohoto lov ka do tvého milosrdenství, 
aby našel, co pot ebuje pro svou cestu a sv j vnit ní pokoj. 

Napl  ho svým Duchem, aby nalezl své pravé „já" 
a dostal se do souladu se svou podstatou a s tvou v lí. 

 
Amen. 

 
rná slova - Anselm Grün – Modlitby pro každou p íležitost 

 
 

 


