
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

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. 
 2.12. 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/


Duchovní obnova 2011 Nymburk 
             

V pátek 18. listopadu jsme se už skoro tradičně sešli na vlakovém nádraží v 
Brandýse. Vlak přijel přesně na čas a po chvíli jsme nastupovali do,,lokálky“, kde ostatní 
lidé asi nebyli moc nadšení z 20 dětí (či mládeže) s krosnami. Cesta probíhala v klidu a 
žádný vlak nám neujel. 
         Na faru jsme dorazili okolo páté hodiny a ani jsme se nestačili ohřát, protože 
začínala mše svatá. Po chvíli nám to už ani nevadilo, protože jsme všichni obdivovali 
zdejší nádherný kostel.  Mši sloužil Jan a myslím, že to byl krásný začátek naší duchovní 
obnovy.  
         Po mši, sice trochu zmrzlí, ale snad povzbuzeni na duši jsme měli úvodní sezení na 
téma Boží přicházení k lidem. To bylo i tématem celé obnovy. Potom se většina nakupila u 
stolního fotbalu, než nás Jan postupně rozpustil do postelí.  
        Další den ráno dvě šikovné dívky připravily snídani a my jsme mohli spát déle, tedy 
do půl osmé. Asi okolo deváté byla snídaně, po níž nás čekala dvě zamyšlení. 
Od tři čtvrtě na dvanáct několik z nás pomáhalo Janovi vařit oběd. Byly to všemožné (i 
nevšední) ingredience, ale nakonec vznikl dobrý výsledek – těstoviny se sýrovým přelivem 
a návrh opečené kousky buřta. Mezitím se buď ještě rozjímalo, nebo se hrál stolní fotbal.  
         Oběd byl velmi hutný a myšlenka na procházku nepřišla každému vhod. I přes to 
jsme ji však všichni podnikli a kochali se krásnou přírodou podél Labe. Asi pětikilometrová 
,,procházečka“ odlehčila žaludkům mnoha účastníků, takže jsem je už slyšela mluvit o 
slíbené tyčince Margot.  
           Hned po příchodu jsme měli poslední sezení, po kterém následovalo krátké 
rozjímání a potom přišel na řadu u všech „oblíbený“ úklid. 
         Naštěstí jsme vše zvládli a s půlhodinovým předstihem jsme trochu unavení přišli na 
nádraží v Nymburce. Jízda vlakem zpátky domů probíhala v klidu a účastníci se pomalu 
loučili, protože mnoho dětí vystupovalo dříve. 
Tato obnova se mi velmi líbila a jediná škoda je, že nebyla delší. 
                                                                                                           Monika Fialová, 13 let                                                                                                                                    

 
Liturgický kalendář 

Pro mnohé lidi představuje adventní věnec jen dekorativní předmět, kterým si v adventu 
zdobí svou domácnost. Nemá pro ně žádný další význam. Hlubší význam adventního věnce může 
vyzdvihnout požehnání adventního věnce. 

Je-li adventní věnec požehnán, už to není jen krásná předvánoční výzdoba – spíše rodině 
připomíná, že do jejich domu přichází sám Bůh a že všechno rozporuplné v každém jednotlivci i ve 
vzájemných vztazích znovu spojuje v jednotu. Zelené snítky adventního věnce nám mohou 
připomínat nepomíjející život, který nám Bůh daroval vtělením svého Syna. Všechno vyprahlé se 
znovu zazelená a ožije. Světlo adventního věnce září v temnotách, které se někdy rozpínají i v naší 
duši, a teplo svící zahřívá naše vychladlá srdce.  
 

Modlitbu naleznete na závěr Zpravodaje a vzhledem k její hloubce  
 ji můžete používat nejen na Vaše žehnání 

věnce, ale může Vás provázat jistě i po celou  
dobu adventní. J 

 
DOBA ADVENTNÍ 

 
 
27.11. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ  



Co je to vlastně advent? Na to lze odpovědět různě. Bez přemýšlení lze 
říci, že je to pouhý převlek pro hektičnost, stres a kšeft, který je ozdoben 
sentimentálními šablonami, na něž už stejně dávno nikdo nevěří. V mnohém to 
může být pravda, ale přesto to nevyjadřuje celou pravdu. 

Proto lze také říci, že advent je časem, v němž se mobilizuje dobro, které 
už bylo skoro zapomenuto, probouzí se ochota myslet na druhé a dobro jim 
prokazovat. Konečně můžeme také říci, že advent je dobou, ve které ožívají 
dávné tradice a zvyky, třeba v adventním prozpěvování, které se dodržuje snad 
všude. V melodiích a textech, jež v těchto písních slyšíme, proniká do naší doby 
jednoduchost, přirozenost, fantazie a radostná síla víry našich předků, těší a 
povzbuzuje nás, abychom to s vírou přece jen za-toužili zkusit znovu, abychom 
se odvážili věřit, protože právě víra může člověka potěšit a povzbudit ve velmi 
těžkých situacích.                        (Joseph Ratzinger - Benedikt XVI.: Boží světlo v naší duši) 

Dny adventu se podobají tichému klepání na naše duše, abychom 
se odvážili hledat tajemnou Boží přítomnost, která jediná může člověka 
opravdu osvobodit. Zkusme se ztišit, abychom toto klepání nepřeslechli. 
 
30.11. Památka sv. Ondřeje, apoštola 
03.12. Památka sv. Františka Xaverského, kněze 
04.12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ – Mikulášská sbírka na bohoslovce 

 
Hektičnost a shon všeho druhu, také náboženská hektičnost, je 

představě o člověku Nového zákona naprosto cizí. Vždy, když si myslíme, že 
jsme nepostradatelní, když se domníváme, že svět nebo církev závisí na našem 
nepřetržitém konání, tehdy se přeceňujeme. Umět přestat je často projevem 
zdravé pokory a poctivosti člověka - uznat své hranice, dopřát si prostor k 
oddechu a odpočinku, tak jak to patří k tvoru, k člověku. Nechtěl bych tím ale 
opěvovat lenost a zahálku, nýbrž jen učinit jistou revizi v katalogu ctností, jak se 
ustálil v západním světě: pouze práce se považuje za obhajitelný postoj. 
Pozorování, obdivování, žasnutí, usebrání, ticho se zdají být neobhájitelnými či 
přinejmenším hodnými omluvy, ale pak a právě proto v člověku chřadnou 
podstatné síly.  



Rád bych zmínil jednu drobnou, charakteristickou příhodu, kterou 
vyprávěl Svatý otec (Jan Pavel II., tehdy ještě kardinál) na svých přednáškách při 
exerciciích pro Pavla VI. Referoval o svých rozhovorech s jedním přírodovědcem, 
,jedním vynikajícím badatelem a znamenitým mužem", který mu řekl: „Z pohledu 
mé vědy jsem ateista..." Tentýž muž mu však později napsal: „Pokaždé, když se 
nacházím před majestátem přírody, hor, cítím, že On existuje."   

                                       (Joseph Ratzinger _ Benedikt XVI.: Boží světlo v naší duši) 
Nemusím nic dělat, mám právo jen BYT. Bůh přichází v tichých 

signálech srdce a volá nás, osvobozuje nás od vnitřní rozervanosti a pocitů 
odcizení. Pokud nejsme příliš zaujati sami sebou. 
 
06.12. Památka sv. Mikuláše, biskupa 
07.12. Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 
 
08.12. Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO 
           HŘÍCHU – doporučený svátek.  

* Mše sv. ze Slavnosti PM ve Staré Boleslavi v 6:30  hod. (rorátní) u sv. 
Klimenta a v 18:00 hod. v kostele Nanebevzetí PM 

11.12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ – GAUDETE  
 

Výsledek modlitby se neměří jenom 
podle vnějšího vyslyšení. Prosebná modlitba 
je účinná. Věříme, že modlitbou měníme svět 
a jeho osudy. Ale modlitba mění především 
nás samy. To pak je daleko důležitější. 
Změna srdce, citů, sklonů je výsledek 
dlouhých a vytrvalých modliteb. Právě proto 
se dlouho modlívají zvláště ti, kdo za nic 
zvláštního neprosí. Těší je sám fakt, že 
mohou s Bohem mluvit. Je to něco 
podobného, jako když se stýkáme s přáteli. 
Nechodíme k nim jenom proto, abychom od 
nich něco žádali. Zaskočíme k nim spíš, jak 
se říká, na kousek řeči. Tou roste přátelský 
vztah. Při některých pracích, jako např. na 
zahradě nebo na poli, se můžeme modlit a 
popěvovat si zbožné písně. Těžko by se to 
dařilo při počítači. Tu se musí celá pozornost 
soustředit na práci. Ale to nemůže být na 
škodu zbožnosti. Vždyť dobrá práce, spojená 

s dobrým úmyslem, platí před Bohem jako modlitba. Tu opravdu stačí kratičká 
modlitba na počátku, třebas se jenom pokřižovat, aby posvětila celou další práci, 
která je s Bohem a pro Boha, i když na něho nemůžeme výslovně myslet. 
                                                                                                   (Tomáš Špidlík: Vatikánské promluvy) 

Kdy se tedy máme modlit dlouho a kdy krátce? Sám život to 
každého naučí, protože je modlitba neoddělitelná od života a život od 
modlitby. Ti, kdo se mají rádi, si někdy rozprávějí, ale jindy se jenom drží za 
ruce. Tak i k Bohu se obracíme někdy slovy, jindy mu nabízíme ruce k 
dobrému dílu, protože i to je Boží. 



12.12. Panny Marie Guadalupské 
13.12. Památka sv. Lucie, panny a mučednice 
14.12. Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 
18.12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍ 
 

Josef je pro nás příkladem víry. Jeho víra je prostou a bezvýhradnou 
vírou velkých patriarchů. Je to víra spojená s poslušností, které si tolik vážil 
apoštol Pavel. Tato víra nespočívá ani tak v tom, že se věří nějakým pravdám, 
nýbrž v důvěře vůči Bohu a v bezvýhradném splnění jeho příkazů. Tato víra v 
Josefovi nezůstává pouze na citové úrovni, ale stává se pokornou konkrétní 
službou. Josef je vzorem člověka, který zapomíná na sebe a který je vždy 
připraven neokázale a nezištně pomáhat druhým. Za zmínku dále stojí jeho 
neochvějný klid. Nikdy od něj nezazní jediné slovo únavy; Josef ani v těch 
nejvypjatějších chvílích nepodléhá netrpělivosti. Klid, vědomí manželského 
závazku vůči ženě a otcovských povinností vůči dětem je pro rodinný život 
balzámem.                                                                  (Raniero Cantalamessa: Biblické inspirace) 

S klidem se všechno vyřeší lépe. 
 
 

DOBA VÁNOČNÍ 
 

24.12. ŠTĚDRÝ DEN  
Večerní vigilie Slavnosti narození Páně 
14:00 Jenštejn – Domov seniorů 
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 
 15:00 Kostelec nad Labem 
 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. 
 

Znáte milost našeho Pána Ježíše Krista:  
On, ačkoliv bohatý, stal se pro vás chudým,  

abyste vy zbohatli z jeho chudoby. 
(2Kor 8,9) 

 
 
26.12. Svátek sv. Stěpána, prvomučedníka 

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

 10:15 Kozly 
  
27.12. Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 
28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 
 
30.12. Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 
 * Mše sv. v chrámu Nanebevzetí PM v 1800 s obnovou manželských slibů 
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. Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE – zasvěcený svátek 
        8:30 Brandýs nad Labem 

 8:30 Všetaty 
 9:00 Stará Boleslav - Nanebevzetí PM 

 10:15 Kozly 
 10:15 Lázně Toušeň 
 10:30 Skorkov 
 11:30 Zápy 
 14:30 Svémyslice 
 15:00 Kostelec nad Labem 

16:15 Sluhy 
 18:00 Stará Boleslav – sv. Václav 



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 národy světa, aby vzájemným poznáváním a úctou rostly v 
harmonii a pokoji. 
2. Aby se děti a mladí lidé stávali posly evangelia, aby byla respektována 
jejich důstojnost a aby byli chráněni před násilím a vykořisťováním. 
3. Za Boží milost a pomoc církvi, kde každý pokřtěný se v síle Ducha 
Svatého stává světlem, solí a kvasem Kristova evangelia. 

 

Oznámení 
 

* J Výuka náboženství v jídelně Charitního domova ve Staré Boleslavi, 
každé druhé 13.12. a čtvrté (V PROSINCI NENÍ) úterý v měsíci od 15:00 hod. - 
info otec Michal. 
* Sobota 17.12. 2011 – Den modliteb za národ a za arcidiecézi –  mše  sv.  
v 9:15 hod.  
* Úterý 20.12. 2011 – Vikariátní konference v Lysé nad Labem, mše sv. v 900 hod 
* RORÁTNÍ MŠE SV. budou ve čtvrtek 1., 8., 15., 22.12. 2011 v kostele sv. 
Klimenta ve Staré Boleslavi  
* ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA bude rovněž ve čtvrtek 1., 8., 15., 22.12. 
2011 v Charitním domově ve Staré Boleslavi a to od 19:00 hod. 
* Udílení svátosti biřmování se v Roce biřmování 2012 koná ve 
staroboleslavské farnosti – Vy, kdo chcete tuto svátost přijmout, přihlaste se CO 
NEJDŘÍVE  u o. Michala. 

 

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

a zveřejňovány na internetových stránkách farnosti 
· Sobotní ranní rorátní mše svaté od 6.30 hod. v Brandýse n/L. 
¾ o třech adventních sobotách 3., 10., a 17. prosince budou vždy od 6.30 

hod. ve farním kostele v Brandýse n/L. rorátní mše svaté 
¾ po mši svaté se sejdeme ke společné snídani na faře 
· 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) 
¾ a kromě toho v pondělí 19. 12. budou k velkému předvánočnímu zpovídání 

od 18.30 hod. do ca 20.00 hod. ve farním kostele v Brandýse n/L. přítomni 
ještě další dva zpovědníci  

· Odpadnutí italštiny v pondělí 19. 12. 
¾ z důvodu předvánočního zpovídání odpadne tento den pravidelná italština 



· Velké předvánoční Riskuj! pro děti chodící na náboženství 
¾ už tradiční vědomostní soutěž o ceny se uskuteční ve středu 21. 12. 

v obvyklých časech jednotlivých náboženství 
¾ Rozhovory o víře pro mládež s taktéž předvánoční tématikou i programem 

budou týž den jako obvykle od 18.30 hod. 
· Rozpis vánočních a novoročních bohoslužeb 
¾ viz samostatný rozpis (na nástěnkách, internetových stránkách, v nedělních 

oznámeních a ve Zpravodaji…) 
¾ ve dnech 27. až 29. 12. (úterý až čtvrtek) nebudou v naší farnosti žádné 

bohoslužby 
¾ v pátek 30. 12. (v den Svátku Svaté rodiny – letos není ve Vánočním oktávu 

žádná neděle, a proto se tento svátek překládá na pátek) jsou všichni 
manželé zváni k obnově manželských slibů, která se uskuteční při večerní 
mši svaté od 18.00 hod. ve farním kostele v Brandýse n/L.  

· Odpadnutí ostatních pravidelných aktivit v týdnu od 26. do 30. 12. 
¾ o vánočních prázdninách odpadnou i ostatní pravidelné farní aktivity (jako 

jsou italština, Teologický klub, náboženství či Rozhovory o víře pro mládež) 
· Společná oslava Silvestra pro starší děti a mládež na faře  
¾ možnost společně strávit silvestrovský večer od večerní mše svaté až do 

půlnoci na faře (z organizačních důvodů prosím o přihlášení se předem) 
************************************************************ 

„Milosrdný a dobrý Bože, ty jsi pramenem veškerého požehnání. Prosím tě, 
požehnej tento adventní věnec  a celou adventní dobu, ať se znovu zacelí a zahojí vše, 
co se během uplynulého roku pokazilo.  

Prosím tě, požehnej také mně i všem lidem, kteří mi leží na srdci. Vztáhni 
svou žehnající pravici nad všechny lidi. Požehnej dílo mých rukou, aby se má práce 
stala požehnáním pro druhé. 

Požehnej všechny lidi, kteří se necítí milováni. Pošli jim své požehnání v 
podobě lásky. Sešli své požehnání v podobě naděje  všem zoufajícím a zoufalým, sešli 
své požehnání jako nový život ustrnulým, jako světlo těm, v jejichž srdcích se 
zatemnělo. 

Požehnej těm, kteří jsou nemocní  a trpí sebou samými, aby dokázali načerpat 
novou naději.  Požehnej umírajícím tak, aby svým umíráním požehnali tomu, co 
pomíjí, a tak se stali sami požehnáním pro všechny, kteří ještě zatím žijí v časné 
skutečnosti. 

Požehnej nám všem, abychom se stávali požehnáním jedni druhým. Naplňuj 
svým požehnáním celý svět, abychom i my dokázali vnímat tvůj svět jako jedno velké 
požehnání. 

Naplňuj svým požehnáním všechny mé blízké. Dej, ať dnes všude vnímáme 
tvé požehnání: v tichu, v modlitbě, v setkáních, v rozhovorech, při práci a vůbec ve 
všem, co prožíváme.  

Požehnej nám a všem našim blízkým dobrotivý a milosrdný Bůh, Otec i Syn i 
Duch svatý.“ 
 


