
 
 

 
 
 
 

 

 
 

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. 
 1. pátek v měsíci 3.01. 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/


Manžel mě zanedbává kvůli Bohu! 
 

„Po jednom duchovním cvičení prožil můj manžel opravdové obrácení. 
Od té doby je pro něj jen Bůh, nic jiného. Dal mi to jasně najevo… Jeho zbožnost 
má přednost před našimi společnými činnostmi, a já tím trpím.“ 
 

U manželů je časté, že jeden z nich má dojem, že v srdci druhého 
zaujímá až druhé místo nebo že před ním mají přednost různé zájmy toho 
druhého. Kolik žen vyčítá svému manželovi, že myslí jen na svou práci! („Je mi 
nevěrný se svým podnikem,“ řekla mi jedna žena.) Některý má své povinnosti, 
jiný koníčky nebo zábavy. A kolik manželů vyčítá svým ženám, že je zanedbávají 
kvůli dětem, kvůli domácnosti nebo kvůli náboženským přednáškám! 

Tady se však jedná o dost zvláštní případ, který si zasluhuje, abychom se 
u něj zastavili. Kam umístit Pána v životě manželů? Někdy se opravdu stává, že 
manžel nebo manželka objeví náhle krásu víry, vrhne se na cestu k vrcholům 
mystického života a svou manželku nechává v údolí. 

Ostatně, když pročítáme evangelium, nevidíme, že Kristus je samo sebou 
na prvním místě a je mu dávána přednost? „Když někdo přichází ke mně a 
neklade svého otce, svou matku, ženu, děti… až na druhé místo, nemůže být 
mým učedníkem.“ (Lk 14,25) 
 

Láska k Bohu a láska k manželovi nestojí proti sobě 
 

Takže, kdo na prvním místě: Bůh, 
nebo moje žena? Bůh, nebo můj manžel? 
Někteří z manželů otázku modifikovali a 
postavili části zcela do opozice: volí buď Boha 
- nebo volí manželský život. Další případ je 
řešení ve stylu: „Momentálně se věnuji 
manželovi a dětem. Později to vezmu zkratkou 

k dokonalosti a budu myslet na Boha!“ 
Je pravda, že Bůh má být milován na prvním místě. Ale co to znamená 

milovat Boha? Znamená to především plnit jeho vůli. Ovšem jaká je Boží vůle v 
souvislosti s manželem? Neměl by právě milovat v první řadě svou manželku, 
která je bližním v pravém slova smyslu, jeho „polovička“, tělo jeho těla? 

Budu-li milovat svého muže, pak už tím miluji Boha, jenž žádá, abychom 
ho milovali. Je jen jediná láska. Boží výzva se neuskutečňuje mimo manžela, a 
tím spíš ne proti manželovi, nýbrž skrze manžela: každá jeho rozumná žádost je 
v našem životě Boží vůlí. Není možné například při mši říkat Bohu: „Miluji tě,“ ale 
přitom působit svému manželovi/manželce trápení. Je třeba se nejdřív smířit s 
ním/s ní a teprve pak přinést Bohu svou oběť! 
 

Naslouchání Boží výzvě 
 

Když tvořím lásku svého manžela, dělám to, k čemu mě povolává Bůh, 
nechávám v sobě růst Boží lásku.  

Když se od svého manžela vzdaluji, vzdaluji se i od Boha. 
 



Thákur nebyl křesťan, ale tuto skutečnost vystihuje přesně ve svém 
vyprávění: 

Jeden muž se chtěl stát asketou. Jedné krásné noci prohlásil: „Nastala 
pro mě chvíle, abych opustil svůj domov a hledal Boha. Ach! Kdo mě tak dlouho 
udržoval v mylných iluzích?“ Bůh zašeptal: „Já,“ ale muž nechápal. „Kde jsi, ty, 
jenž sis se mnou tak pohrával?“ Vedle něho na lůžku pokojně ležela jeho žena s 
dítětem, které jí usnulo u prsu. Hlas se ozval znovu: „Bůh je tady!“ Ale muž 
neslyšel. Bůh přikázal: „Zastav se, bláhový, neopouštěj svůj dům!“ Muž zase 
neslyšel. Bůh si povzdechl: „Proč si myslí, že mě hledá, když se ode mě 
vzdaluje?“ 

Se svoleném zpracováno z knihy Denise Soneta Miláčku, netrap mě,  
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. www.vira.cz 

 
Liturgický kalendář 

02.02. Svátek Uvedení Páně do chrámu – mše sv. u 
PM ve Staré Boleslavi  od 18:00 hod s žehnáním svící  
 

Bezprostředním podnětem svátku je 
připomínka toho, že Maria a Josef donesli Ježíše 
čtyřicátý den po narození do chrámu v Jeruzalémě k 
předepsané oběti očišťování. 

Liturgie vyzdvihla především skutečnost 
setkání dítěte Ježíše a starce Simeona. Proto také byl 
tento svátek v řeckém prostředí pojmenován Hypapanti, tj. setkání. V tomto 
setkání dítěte a starce vidíme setkání zanikajícího pohanského světa a nového 
začátku v Kristu, setkání upadajícího období Staré smlouvy a nového období 
církve národů. 

Střetnutí tmy a světla 
Druhý význam svátku navazuje na slova Simeona, jenž toto dítě nazývá 

„světlem k osvícení pohanů“. V návaznosti na tento výrok se tento svátek 
postupně přetvářel ve slavnost světla. Teplé světlo svící má být výstižným 
symbolem pro světlo větší, které vychází z postavy Ježíše.  

V Římě pak toto světelné procesí vytlačilo ohlušující a nevázaný 
pohanský průvod, tak zvané Amburbale. Tak se v tomto procesí ještě jednou 
projevil původní význam tohoto setkání – divoký řev pohanského světa se 
setkává se „světlem k osvícení pohanů“, s jemným a pokorným světlem Ježíše 
Krista. 
Světelné procesí – viditelné střetnutí tmy a světla – nám má dodat odvahu, 
abychom setkávání s Bohem nevnímali jako ztrátu času, nýbrž jako jedinou 
cestu, která může temnotě a chaosu dát smysl. 

Zpracováno podle knihy  
Josepha Ratzingera „Boží světlo v naší době“,  

kterou vydalo nakladatelství Paulínky.  
 
03.02. Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka 
05.02. 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
06.02. Památka sv. Mikiho a druhů, mučedníků 

http://www.ikarmel.cz/kniha/Milacku-netrap-me_101433.html
http://www.paulinky.cz/


10.02. Památka sv. Scholastiky, panny 
11.02. Panny Marie Lurdské – ve Staroboleslavské farnosti bude při mši sv. 
           v 9:00 hod. udělována svátost nemocných – pokud chcete přijmout 
           tuto svátost přihlaste se u o. Michala 
12.02. 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
19.02. 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – SBÍRKA „HALÉŘ SV. PETRA“ 
 
 

DOBA POSTNÍ 
 

„Stůjte na cestách a vyhlížejte,  
ptejte se, kde je dobrá cesta a vydejte se po ní a vaše duše naleznou klid.“  

(Jer 6,16) 
 

KŘÍŽOVÉ CESTY V NAŠICH KOSTELÍCH 
 

Obrácení sv. Pavla  každý pátek od 17:30 hod. 
Nanebevzetí Panny Marie středa 8:30 hod. pátek 17:30 hod. 

Sv. Václava   neděle 17:30 hod. 
 

Praktické kroky v postní době 
 

Modlitba je cestou k přebývání s Bohem. Je důležitým momentem při 
naslouchání Bohu. Spojuje nás s ním a skýtá možnost vše důležité v našem 

životě přezkoumat před jeho tváří.  
 

Půst zdaleka není jen odepřením si jídla. Je zřeknutím se čehokoliv, co je v 
našem životě postradatelné, zbytečné nebo překážející. Tím, čeho se zřekneme, 

můžeme obohatit potřebného bližního. 
 

Almužna je slovo dnes zastaralé. Ale i dnes vládne mnohdy bolestná nerovnost 
mezi lidmi. Nerovnost ekonomická, nerovnost co do pocitu štěstí, užitečnosti, 

lidských kontaktů... Almužna tedy může znamenat: dávat sebe, svůj čas, zájem, 
trpělivost těm, kteří to potřebují. 

 
 
22.02. POPELEČNÍ STŘEDA – den přísného postu 

- mše s udílením ve Staré Boleslavi popelce 
v 9:00 v chrámu    Nanebevzetí Panny Marie a 
v 18:00 v basilice u sv. Václava 
 
- je nařízen půst zdrženlivosti od masitých pokrmů a zároveň půst újmy. Při postu 
újmy je dovoleno najíst se jen jednou za den dosyta. Tento společný půst 
zdrženlivosti a újmy je závazný pro katolíky od dokončeného 21. roku  do 
dokončeného 59. roku života. Mladistvým mezi 14. – 21. rokem života a starším 
po dovršení 59. roku se v těchto dnech ukládá  pouze půst zdrženlivosti od 
masitých pokrmů. Nemoc, těžká tělesná práce, nebo jiný podobně vážný důvod 
od povinnosti újmy osvobozuje.  

 



26.02. 1. NEDĚLE POSTNÍ – tato neděle  je  slavnostním  vstupem  do  
           každoročního čtyřicetidenního postu 
 

Hřích a půst 
Půst může být projevem pýchy člověka 

 
Půst nemusí být jen 

ryzím činem zbožnosti. Může 
být projevem pýchy člověka: 
“Podívejte se, co dokážu!“ 
Může být také projevem mylné 
snahy vyvážit vlastní hříchy 
kajícími skutky, zcela a beze 
zbytku, tedy pokoušet se o 
jakési „sebevykoupení“ (mé 
postní činy vyváží mé hříchy a 
Pán Bůh už nemusí nic dělat!).  
 

 
Půst ale může být:  
- projevem naší lásky k bližním, když se dělím o to, čeho se vzdávám nebo co si 
odepřu; 
- cvičením odříkání, které nevede k sebeobdivu, ale umožní nám dělat skutky 
lásky v budoucnosti;  
- může být odříkáním toho, co je zbytečné a nepotřebné, totiž hříchu.  
 

Mnozí z nás mají zafixován půst především jako půst od masa (ač v 
mnoha křesťanských stravovacích zařízeních je v bezmasý mnohdy nejchutnější 
oběd a moučník k tomu), případně půst újmy v jídle. Má to své dobré důvody, 
pokud to nejsou důvody pouze dietní. Člověk prostě nemusí mít každý den to, co 
má běžně k dispozici či nač je zvyklý.  

Otázkou ale je, jestli například klasický páteční půst je pro katolíka pouze 
povinným cvičením (které někdo bere velmi vážně jiný vůbec ne), anebo zda 
skutečně plní svou původní funkci, totiž je-li připomínkou Ježíšovy výkupné oběti 
(Ježíš dal vše, svou pověst, svůj život - já „dávám“ aspoň tu malou věc, kterou si 
odřeknu). Bez tohoto chápání je páteční půst skutečně podivným samoúčelným 
podnikáním. A o postu na Velký pátek to platí stejně. 

 
Ovšem jádrem jakéhokoliv odříkání, ke kterému se mnozí v postní době 

chystají, by měl být „půst od sebe sama“, totiž od prosazování vlastních nároků, 
vzdáváním se toho co „musím mít“, co „musí být“, na čem trvám, ač objektivní 
důvody zde nejsou. Příklad čilé malé cvičení pro rodiny: Zkuste jako postní 
cvičení nechat jednou zorganizovat průběh rodinného včera, víkendu nebo jiného 
dne některého člena rodiny, který by chtěl něco jiného než ten, kdo ho běžně 
určuje, a podřiďte se (otče, matko, manželi, manželko…) bez řečí a nevole 
jinému programu, než je váš vlastní.                                             Mons. Aleš Opatrný 



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 všechny národy měly přístup k vodě a jiným zdrojům pro 
každodenní život. 
2. Aby Pán podporoval úsilí zdravotníků, kteří pomáhají nemocným a 
starším v nejchudších oblastech světa. 
3. Aby nás Duch Svatý hlouběji uváděl do Božího synovství. 
 
 

ROK BIŘMOVÁNÍ 
 

Biřmování uzdravuje život křesťana ze stresu a z rutiny. 
 

Skrze dary Ducha svatého se biřmování 
stává svátostí, která uzdravuje život křesťana ze 
dvou smrtelných nemocí: ze stresu a z rutiny. Být 
přepracovaný, “už nemoci dál“ patří dnes už k 
dobrým mravům. Trpět rutinou z množství práce, ba 
přesněji řečeno nudou, to se dnes už prostě nosí. 
Stres a nuda jsou v podstatě nevědomou podobou 
rezignace, vyjadřující plíživou beznaděj: “Musím 

vždycky všechno udělat sám.“  
Není to však realismus, nýbrž iluze - ba lépe řečeno pýcha.. “Má-li člověk 

Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan 
Maria Vianney (který netrpěl rozhodně leností a nečinností). ... Jindy dále říká: 
“Jsou lidé, kterým (náboženství) /život z víry/ připadá nudné - to je znamením, že 
nemají Ducha svatého /že nežijí z Ducha svatého/.“  

Stres a nuda nejsou však jenom známkou rezignace, nezadržitelně 
vedou také k frustraci a nezřízené kritičnosti - a k nejrůznějším podobám 
agresivity. Mají zároveň ochromující i rozkladné účinky; jsou smrtí všeho tvůrčího 
a jednotícího; vedou k osamocenosti a prázdnotě. ...  

Svátost biřmování má mocněji uvádět do spojení člověka s Bohem a do 
společenství lidí; do vztahu lásky a služby. Skrze dary Ducha má být posíleno 
(“biřmováno“) všechno co je slabé kvůli slabostem naší přirozenosti: Bůh od nás 
neočekává víc než jsme schopni dát. Naším problémem je, že si myslíme, že 
musíme všechno dokázat sami. U Boha o něčem takovém nemůže být řeči: Proč 
se stal člověkem? Proč nám dal svého Ducha? Snad proto, aby nás ponechal 
vlastnímu osudu? ... Čím víc si stěžujeme pod tíhou denní práce, tím lépe 
poznáváme, jak mále se necháváme inspirovat /a vést/ Duchem svatým a 
zároveň jak těžkopádné a monotónní je ovoce naší práce. ...  



Biřmování není jednorázová událost v životě křesťana, nýbrž počátek 
uzdravujícího procesu, který prochází celým naším životem.  
                                                           (Michael Marsch,Uzdravení skrze svátosti, str. 30nn) 

 
 

Oznámení 
 

* J Výuka náboženství v jídelně Charitního domova ve Staré Boleslavi, 
každé druhé 14.02. a čtvrté 28.02. úterý v měsíci od 15:00 hod. - info otec Michal. 
* J Postní duchovní obnova – „Chcete-li kráčet po vodách, musíte vystoupit 
z lodi“ – čtvrtek 23.2. + 1. – 29.3. 2012 v Charitním domově ve Staré Boleslavi a 
to od 19:00 hod 
* Sobota 25.02. 2012 – Den modliteb za národ a za arcidiecézi – mše sv. v 9:15 hod.  
* Úterý 21.02. 2012 – Vikariátní konference v Nymburku, mše sv. v 900 hod 
* Svatá Anežka Česká, princezna a řeholnice – Výstava byla zahájena 24. listopadu 
2011 a potrvá do 25. března 2012. 
* 25. února v 11:00 hodin bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavena 
děkovná mše sv. za jmenování arcibiskupa Dominika Duky kardinálem. 

 
 

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

a zveřejňovány na internetových stránkách farnosti 
 
· Pravidelné sbírky na opravu našich kostelů, především kostela farního 
¾ i v letošním roce 2012 se konají vždy první neděli v měsíci konat při všech 

bohoslužbách sbírky na opravu našich kostelů, především kostela farního 
¾ všem dobrodincům patří velký dík 
· Latinské mše svaté první pondělí v měsíci v Brandýse n/L. 
¾ každé první pondělí v měsíci od 18.00 hod. ve farním kostele v Brandýse n/L. 

je mše svatá sloužena (v obvyklém liturgickém ritu) v latině  
· Slavnostní mše svatá a následná přednáška ve čtvrtek 2. února 
¾ slavnostní mše svatá ze svátku Uvedení Páně do chrámu s žehnáním 

„hromničních svíček“ bude od 18.00 ve farním kostele v Brandýse n/L. 
¾ po mši svaté bude pak od 19.00 hod. následovat na faře přednáška Kláry 

Mičkalové, pracovnice a tlumočnice Mezinárodního Červeného kříže 
v Pákistánu, o poslání a činnosti Červeného kříže právě v Pákistánu a 
ostatních zemích regionu (s promítáním obrazové prezentace) 

· Mimořádná mše svatá v úterý 14. února v Brandýse n/L. 
¾ mimořádná mše svatá od 9.00 hod. ve farním kostele v Brandýse n/L. při 

příležitosti setkání kněží, bývalých alumnů římské koleje Nepomucenum 
· Omezení mší svatých ve všedních dnech od 20. do 24. února 
¾ vzhledem k jarním prázdninám a výpravě na běžky s naší mládeží odpadnou 

všednodenní mše svaté v tomto týdnu v následujících dnech: v pondělí, 
v úterý, ve čtvrtek a v pátek 

 
 



· Mše svatá na Popeleční středu 22. února 
¾ mše svatá na Popeleční středu s udělováním popelce bude od 18.00 hod. ve 

farním kostele v Brandýse n/L. (bude ji sloužit P. Petr Bouška) 
· Křížové cesty v postní době každý pátek v Brandýse n/L. 
¾ pobožnosti křížové cesty se budou konat každý pátek (kromě pátků 24. 02. a 

09. 03.) od 17.30 hod. ve farním kostele v Brandýse n/L. 
¾ příležitost ke svátosti smíření bude v této době zachována 
· Zpovídání v postní době v naší farnosti 
¾ po celou dobu postní dle obvyklého rozpisu  
¾ velké předvelikonoční zpovídání za účasti dalších zpovědníků bude v pondělí 

02. 04. od 18.30 do ca 20.00 hod. ve farním kostele v Brandýse n/L.  
· Postní duchovní obnova pro starší děti a mládež od 9. do 10. března 
¾ postní duchovní pro starší děti a mládež se uskuteční od pátku 09. 

(podvečera) do soboty 10. 03. (večera) opět v Nymburce 
· Postní duchovní obnova pro farnost v sobotu 24. března v Brandýse 

n/L. 
¾ postní duchovní obnova pro farnost se uskuteční v sobotu 24. 03. od 13.00 

hod. na faře (začátky přednášek budou ve 13.00, ve 14.30 a v 16.00 hod.) a 
zakončena bude mší svatou od 18.00 v kostele 

¾ obnovou nás bude provázet P. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D. 
 
 

Nový web P. Vojtěcha Kodeta ThD., O.Carm. 
 

K 1.1. byl spuštěn nový web P. Vojtěcha Kodeta ThD., O.Carm., 
známého především jako exercitátora a přednášejícího na různá témata 
duchovního života. Web širší veřejnosti prezentuje autorizované články, kázání, 
přednášky a odpovědi na různé otázky. www.vojtechkodet.cz/ 

„Chceme zde širší veřejnosti představit a prezentovat autorizované 
články, kázání, přednášky, odpovědi na různé otázky a knihy P. Vojtěcha. 
Bohužel, byť by Vám rád vyšel vstříc, není v moci otce Vojtěcha odpovídat na 
vaše mnohé dopisy, e-maily a dotazy. Na těchto stránkách proto naleznete v 
sekci „důležité otázky“ (Satanismus v rodině; homeopatie; spiritismus; astrologie; 
kletba; potrat) pouze výběr odpovědí na ty dotazy, které mu v průběhu jeho dnes 
již dlouholetého působení lidé na různých akcích položili.“ 

********* 
I do tvého srdce bylo zaseto semeno Božího království,  

klíčí a roste v tvém srdci, přináší plody.  
Děkuj za obdarování a otvírej se Božímu požehnání…  

http://www.vojtechkodet.cz/

