
 
 

 
 

 
 

 
 

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 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. 
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 neděle 15:00 hod.   

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/


MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA DUCHOVNÍ OBNOVOU 
 

Proč jít vlastně na duchovní obnovu? 
 

V životě se člověk může cítit naplněný i prázdný. Může mít spoustu 
nezpracovaných zážitků a z nich plynoucích otázek. Možná ještě nedostal 
odpověď na jisté věci, které nese v sobě. A možná se dokonce ptá, jestli směr 
života, kterým jde, je ten správný. 
  

Jak se zorientovat? 
  

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. 
  

Jak to píše Edita Steinová v souvislosti s životem z 
eucharistie: 
  
"Žít eucharisticky znamená vycházet úplně sám ze sebe, z 

omezenosti vlastního života a vrůstat do šíře Kristova. Kdo vyhledává Pána v 
jeho domě, nebude ho chtít stále jen zaměstnávat sebou samým a svými 
záležitostmi. Začne se zajímat o záležitosti Pána.  
 
Kdo by se mohl s vnímavým duchem a srdcem zúčastňovat svaté oběti, aniž by 
sám byl zaujat obětním smýšlením, aniž by jej zachvátila touha, aby on sám i celý 
jeho nepatrný osobní život vzešel ve velkém díle Vykupitelově." 
  

Záležitost Pána je jeho velký zájem o mne,  
abych já žil(-a) ve všech oblastech v Jeho blízkosti. 

 
ZAMYŠLENÍ 

 
Chtěla bych poděkovat našemu otci Michalovi za krásných 7 setkání 

obnovy v době velikonoční věnované tématu „Duch svatý a ´my´ již biřmovaní“ k 
Roku biřmování. 

Každý týden jsme se mohli setkávat na této duchovní hostině v Charitním 
(kněžském) domově - mluvili jsme a zamýšleli se třeba nad: jak být vůni či 
světlem Ducha ... Otec vždy dal vědět na mši svaté, že bude toto setkání. 
Samozřejmě to bylo uveřejněno v měsíčním Zpravodaji na měsíc duben a květen.  

Škoda, že na těch setkáních nás bylo z farnosti tak málo, ale plno z 
domova kdo mohl.  Bohužel často jsem slyšela, když jsem o tom s někým 
mluvila: "Nehodí se mi to; nemám čas; co kdyby nás zkoušel ". Přeci pro našeho 
Pana, bychom si měli čas vždy udělat. Co nám náš Pan dává za dary! Každý den 

http://www.google.cz/imgres?q=zti%C5%A1en%C3%AD+u+Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1e&um=1&hl=cs&sa=N&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4LEND_csCZ475CZ475&biw=1536&bih=670&tbm=isch&tbnid=Aw-kGPVsYNAzqM:&imgrefurl=http://dcm.krestan.org/&docid=uuQtIFwPpTZv_M&imgurl=http://dcm.krestan.org/wp-content/uploads/Trojice-Rublev.jpg&w=400&h=493&ei=LxnuT4vvFMKJhQeU2NSzAw&zoom=1&iact=hc&vpx=784&vpy=67&dur=2197&hovh=249&hovw=202&tx=105&ty=141&sig=108030655919078636965&page=2&tbnh=155&tbnw=125&start=21&ndsp=30&ved=1t:429,r:19,s:21,i:199


poděkovat za dar moudrosti, vidění, slyšení, mluvení; za dar že můžeme 
pracovat a v různé činnosti, na modlitbách sepnout ruce, děkovat za dar chození 
- a my vše bereme jako samozřejmost - co se s námi stalo?! 

Představme si, nyní je zvykem grilování. My bychom pozvali svou rodinu 
a přátele. Zazvoní telefon "promiň nepřijdu" esemeska "nemám čas - fakt 
nemůžu". Jistě nás to bude mrzet. Vše bylo připravené, dali jsme si tolik záležet, 
dělali jsme vše s radostí (popovídáme, zazpíváme) a tak jsme zklamaní.  

Otce Michale, opravdu díky a těšíme se na další jistě zajímavá témata, 
která pro nás připravíte a my, kteří chodíme, opět přijdeme.  

Lomová Věra 
 
 

Liturgický kalendář 
 
01.07. 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
03.07. Svátek sv. Tomáše, apoštola 
04.07. Památka sv. Prokopa, opata 
 
 
05.07. Slavnost SV. CYRILA, MNICHA A METODĚJE, BISKUPA, patronů 
Evropy, hlavních patronů Moravy 
 * mše sv. v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v 18:00 hod. 
 

Svatí Cyril a Metoděj oslovovali nejen rozum, ale i srdce 
 

„Slovo, jež krmí lidské duše, slovo, jež sílí srdce i 
rozum, slovo to, jež vede k poznání Boha. Jako bez světla 
radost mít nebude oko, patřící na všechno stvoření Boží, neb 
vše není ani krásné ani viditelné, tak i každá duše bez knih, 
neznající zákona Božího, zákona písem duchovního, zjevující 
ráj Boží...“ To jsou slova sv. Cyrila v předzpěvu k jeho 
překladu Písma, Knihy knih. Solunští bratři sv. Cyril a 
Metoděj od jejichž příchodu na Moravu uplyne v roce 2013 
tisíc sto padesát let, k nám tehdy nepřišli jako kulturní 
pracovníci, ale jako misionáři. A na své poslání se dobře připravili.  

Aby mohli srozumitelně hlásat víru, potřebovali vytvořit spisovný jazyk. 
Aby jej mohli věrně zachytit, vytvořili zvláštní abecedu. Aby se mohlo křesťanské 
poselství vtělit do běžného života, připravil svatý Metoděj soubor zákonů Zákon 
sudný ljudem. Ale to všechno byly jen nástroje, protože u žádné knihy nejsou 
důležitá písmena, ale obsah. Ani dnes nemůžeme plně docenit působení 
soluňských bratří, pokud neporozumíme poselství, které přinášejí. Jaký je 
slovníček, kterému učili naše předky? Nezištná a věrná láska, úcta k rodičům, 
úcta k životu, pravdomluvnost, poctivost, skromnost, umění odpouštět… 
 Svatí Cyril a Metoděj opustili prostředí rozvinuté kultury své domoviny a 
vydali se do krajů pro ně nehostinných. Opustili svou vlast a své přátele, sjednotili 
se s našimi předky a prožívali osudy s národem zmítaným zradami a spory, aby 
jim mohli předat to, co sami našli jako nejcennější ve svém životě. (My paradoxně 

http://www.google.cz/imgres?q=cyril+a+metod%C4%9Bj&hl=cs&sa=X&rlz=1T4LEND_csCZ475CZ475&biw=1536&bih=670&tbm=isch&prmd=imvnso&tbnid=gFBgptPU3dLv8M:&imgrefurl=http://www.pravoslavi-zlin.cz/&docid=ulo3Tm04suFTzM&imgurl=http://www.pravoslavi-zlin.cz/pictures/index_Cyril_Metodej_w.jpg&w=279&h=350&ei=YDTuT4-bG8zQsgbX8dyPDw&zoom=1&iact=hc&vpx=1293&vpy=2&dur=9356&hovh=252&hovw=200&tx=120&ty=128&sig=108030655919078636965&page=2&tbnh=153&tbnw=153&start=27&ndsp=36&ved=1t:429,r:17,s:27,i:224


spíše hledáme to, co oni opustili: skvělá místa, vysokou společnost, pohodlný, 
lehký život.). Slova v úvodu z předzpěvu sv. Konstantina - Cyrila k překladu 
Písma ukazuje čistotu i hloubku úmyslů, s nimiž přišli solunští bratři na Moravu. A 
jejich působení zde bylo zlomové, vytvořili důležitý předěl v naší národní historii. 
Přitom nebyli prvními, kdo se pokoušeli přinést do našich zemí světlo křesťanství. 
Teprve solunští bratři však dokázali svým působením vytvořit kulturu, která 
uchvátila srdce našich předků a zapustila hluboké kořeny.  
 
Svatí Cyril a Metoděj oslovovali nejen rozum, ale i srdce. 
  

Svatý otec Jan Pavel II. řekl při své první návštěvě v naší zemi v roce 
1990: „Kdyby se bylo podařilo učinit vás hluchými a slepými vůči těmto 
hodnotám, vůči Kristu, Bibli či církvi, stali byste se cizinci ve své vlastní kultuře. 
Ztratili byste klíč k porozumění a citlivosti k tolika hodnotám - k filozofii, literatuře, 
hudbě, architektuře, výtvarném umění a vůbec všem projevům ducha vaší vlastní 
národní i evropské tradice.“ 
  
Blížící se 1150. výročí je příležitostí, jak porozumět vlastní národní identitě. 

 (Jiří Mikulášek pro deník Rovnost, 8.6.2011) 
 
 

Modlitba k patronům Evropy 
  

Svatí ochránci Evropy, Benedikte, Cyrile a Metoději, Brigito, Kateřino 
Sienská a Terezie Benedikto od Kříže, obracíme se k vám s velkou důvěrou v 
naléhavé prosbě za evropské národy. 

K vám se obracíme, neboť u Boha mnoho můžete. Vaše požehnaná 
činnost, opřená o Písmo svaté, sílu svátostného spojení s Kristem a jednotu s 
římskou církví přinesla evropským národům víru v pravého Boha, správný pohled 
na život a s tím mnoho dobrého. 

Vyprošujte u Boha všem národům bratrské soužití a mír Ježíše Krista. 
Vy, učitelé ctností, horlitelé pro čest Boží, příkladné vzory lásky k Písmu svatému, 
vyprošujte nám milost, abychom nedávali ničemu přednost před láskou ke Kristu 
a ve vzájemné bratrské lásce byli svědky Kristovými. Amen. 
 
 
08.07. 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
11.07. Svátek sv. Benedikta, opata a patrona Evropy 
15.07. 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
16.07. Panny Marie Karmelské 
22.07. 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
23.07. Svátek sv. Brigity, řeholnice a patronky Evropy 
25.07. Svátek sv. Jakuba, apoštola 
26.07. Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie 
29.07. 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
31.07. Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze 

 
 
           



Je tu někdo... 
P. Pavel Semela 

  
"Hospodin mě povolal od matčina lůna, 

již v mateřském životě mě nazval jménem." (Iz 49,1) 
 

Je tu někdo, kdo zná celý tvůj život 
už od prvního okamžiku tvé existence. 

 
Ví, s čím jsi přišel na svět, 

co jsi prožil, co tě formovalo. 
 

On vždycky o tvůj život stál 
a měl pro něj svůj plán. 

 
Je tu někdo, kdo se o tebe od počátku zajímá 

a touží s tebou navázat vztah. 
 

Zná a oslovuje tě jménem. 
Právě tebe! 

 
Už toto vědomí dává jistotu, 

že i tvůj život má smysl. 
Co teprve když mu odpovíš 

a do svého života ho pozveš! 
 

 
 
 
 
 

 
Úmysly apoštolátu modlitby na rok 2012 

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. Aby každý mohl pracovat v bezpečných podmínkách. 
2. Aby křesťanští dobrovolníci v misijních územích svědčili o lásce Kristově. 
3. Za prohloubení vztahu k biřmovacím patronům, kteří nás provázejí na cestě k 
Bohu. 



ROK BIŘMOVÁNÍ 
 
 

Divíme se, že nás Duch svatý nemění... 
  

Vojtěch Kodet 
  
 

Někdy slýcháme: „Kdybych se já změnil, to už bych nebyl já…“ Tak jsme si 
oblíbili svoji karikaturu sebe, svůj životní styl, svůj životní chaos nebo své 
zahnívání zaživa, že už po žádné velké změně ani netoužíme.  Jsme plni sami 
sebe a divíme se, že Duch svatý nás nemění, i když ho o to občas poprosíme. 
  
Dar Ducha svatého, to ale není bonboniéra! To není nová věcička, která se může 
jen tak přidat k ostatnímu bohatství, 
které jsme si nashromáždili. Duch 
svatý je osoba, a proto se nevejde do 
našeho srdce, dokud tam nebude 
moci zaujímat centrální místo. 
Musíme proto své srdce vyprázdnit, 
rozšířit, připravit na příchod Ducha. 
  
Tři roky chození s Kristem a deset dní 
na modlitbách, tak se připravovali apoštolové na příchod Ducha svatého. Bůh v 
jejich srdcích hloubil prostor, aby v nich bylo jediné: žízeň po Duchu svatém, 
kterého v plnosti vnímali v Ježíšově životě a který pak zaplavil i jejich srdce o 
Letnicích. Touto změnou, kterou v nás působí Duch svatý, se teprve stáváme 
skutečně sami sebou. 

  
Zpracováno podle knížky Vojtěcha Kodeta: „Hledám tvou tvář“, 

  kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.  
 
 

Oznámení 
 

 
* Sobota 28.07. 2012 – Den modliteb za národ a za arcidiecézi – mše sv. v 9:15 hod. 
 

 

* AKCE FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM NA ČERVENEC 2012 
Podrobnější informace jsou oznamovány vždy v nedělních 

oznámeních a zveřejňovány na internetových stránkách farnosti 
 
· Farní letní akce pro děti a mládež 
· — cyklovýprava pro mládež „Třeboňsko a Dolní Rakousko“ od 9. do 14. 7. 
· — velkovýprava pro mládež „Řím a Abruzzo 2012“ od 23. 7. do 4. 8. 
· — dětský tábor „Jesenice u Rakovníka 2012“ od 24. do 30. 8. 



 
· Pořad bohoslužeb v červenci a v srpnu 
· — v některých týdnech letních prázdnin odpadají částečně mše svaté ve 

všedních dnech 
· — viz samostatný rozpis na jednotlivé dny (na internetových stránkách, na 

nástěnkách a k rozebrání vždy vzadu v kostele) 
 

· Svatoprokopská pouť do Svémyslic ve středu 4. července 
· — od 18.00 hod. poutní mše svatá v kostele sv. Prokopa ve Svémyslicích 
· — hlavním celebrantem a poutním kazatelem bude P. ThLic. Prokop Brož, 

ThD. 
 

· Svatojakubská pouť do Záp v sobotu 21. července 
· — od 18.00 hod. poutní mše svatá v kostele sv. Jakuba Staršího v Zápech 

 
Byl prezentován Rok víry 

 
Ve vatikánském tiskovém středisku byl 
prezentován Rok víry vyhlášený Benediktem XVI. na 
období od 11. října 2012 do 24. listopadu 2013. Rok 
víry má prostřednictvím hutného 
kalendáře významných událostí povzbudit 
víru věřících, kteří v každodenních námahách 
nepřestávají svěřovat svůj život Pánu, - řekl arcibiskup 
Rino Fisichella, předseda Papežské rady pro 
novou evangelizaci při dnešní prezentaci. 
„Jedině skrze víru roste víra“ (Porta fidei, 7) 
poznamenává Svatý otec v apoštolském listě Porta 
fidei vyhlašujícím Rok víry v souvislosti s 50. výročím zahájení Druhého 
vatikánského koncilu a 20. výročí Katechismu katolické církve. 
 
... „Často se stává, že křesťané mají větší starost o sociální, kulturní a politické 
důsledky své činnosti a o víře uvažují jako o samozřejmém předpokladu života 
společnosti. Ve skutečnosti však už tento předpoklad nejenže není samozřejmý, 
ale často je i veřejně popírán. V minulosti bylo patrné jednotící tkanivo kultury, 
obecně přijímané jako odkaz k obsahu víry a jí inspirovaných ctností.  

Dnes se však zdá, že ve značné části společnosti už tomu tak není. 
Důvodem je hluboká krize víry, která postihla množství lidí. Nelze se smířit s tím, 
že by sůl ztratila svou chuť a světlo zůstalo skryto,“  

 
vysvětluje v listě Porta fidei Benedikt XVI. důvody vyhlášení Roku víry. 

 
 
 
 

http://www.google.cz/imgres?q=rok+v%C3%ADry&um=1&hl=cs&sa=N&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4LEND_csCZ475CZ475&biw=1536&bih=670&tbm=isch&tbnid=Ef0ANlCirmLuCM:&imgrefurl=http://tisk.cirkev.cz/ze-zahranici/ve-vatikanu-byl-prezentovan-rok-viry/&docid=4WFVXA3HZkresM&imgurl=http://tisk.cirkev.cz/res/data/147/016634.jpg%253Fseek%253D1340352054&w=400&h=565&ei=VjHuT-TvKo3Bswaa6uCNDw&zoom=1&iact=hc&vpx=386&vpy=116&dur=4153&hovh=267&hovw=189&tx=100&ty=142&sig=108030655919078636965&page=1&tbnh=145&tbnw=108&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:1,s:0,i:75


Modlitba před dovolenou 
 

Pane, Ty ses dovedl vydat až do konce svých sil pro druhé, 
když byl k tomu čas - ale Ty ses dovedl také zastavit a odpočívat, 

když k tomu byl čas. Tys dovedl zavést své učedníky do ústraní, aby si 
odpočinuli. V mlčení, tichu a samotě jsi hledal odpočinek 

pro sebe i pro druhé. 
 

Máme před sebou dovolenou, Pane. 
Pomoz nám Ty sám, 

abychom dokázali dobře využít tohoto času svého odpočinku. 
 

Příliš jsme zvykli žít stále v hluku a mezi množstvím lidí. 
Kempinky i všechna výletní místa bývají teď přeplněny. 

Na koupalištích, na plážích - tělo na těle. 
I v přírodě nás ohlušují magnetofony, telefony... 

 
Dovedeme urazit stovky, tisíce kilometrů, abychom se mohli pochlubit, 

kde až jsme byli a co všechno jsme viděli... 
Rádi bychom strhli za několik dní své dovolené všechno, co jsme nestačili udělat 
během roku doma, na chatě, chtěli bychom se více věnovat i svým oblíbeným 

"koníčkům"... 
 

Chtěli bychom toho stihnout mnoho, Pane. 
Pomoz nám nepodlehnout tomuto pokušení! 

 
Především dej, abychom Tě zkusili hledat, objevovat, 

setkávat se s Tebou! 
Potřebujeme ticho, abychom slyšeli Tvůj hlas, Pane. 
Ať dovedeme být vynalézaví, až budeme hledat ticho 

samotu klid. 
Ať se dovedeme ztišit někde v zapadlém koutě lesa 
na rozkvetlé louce v podvečer na břehu rybníka na 

vrcholu hor v opuštěném kostelíku...! 
Ať dovedeme být v tichu před Tebou a naslouchat! 

 
Ať dokážeme využít doby své dovolené k tomu, 

abychom tváří v tvář Tobě samému, Pane, dovedli zvážit a zhodnotit uplynulý rok 
svůj život, svou práci, své jednání, svůj vztah k nejbližším, k rodičům,  

k manželce, manželovi,  
dětem, přátelům, sourozencům... 

 
svoji lásku k Tobě, sílu své víry, životnost své naděje a důvěry, 

že Ty sám mi ukážeš mé prázdninové cesty...! 
 
 


