
 

 
 
 

 
 
 

 
 

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 během zimního času není. 

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/


Benedikt XVI.: Děkuji za vaše 
sympatie 

 S pochopitelnými emocemi přijali věřící 
Benedikta XVI. na pravidelné středeční 
audienci ve zcela zaplněné vatikánské 
audienční hale pro devět tisíc lidí. Svoji 
katechezi snad ani nemohl Benedikt XVI. 
začít jinak než krátkou reflexí svého 

pondělního oznámení. Již jeho první slova: „Jak všichni víte, rozhodl jsem se…“ 
byla přerušena bouřlivým aplausem přítomných, kteří Svatému otci projevili své 
city vyjadřující stejnou měrou smutek i vděčnost.  

„Děkuji za vaše sympatie. Rozhodl jsem se odstoupit ze služby, kterou mi Pán 
svěřil 19. dubna 2005. Učinil jsem tak v plné svobodě pro dobro církve po dlouhé 
modlitbě a zpytování svého svědomí před Bohem, vědom si dobře závažnosti 
takovéhoto kroku, ale stejně tak i toho, že již nejsem s to plnit petrovskou službu 
takovou silou, jakou si tato služba žádá. Oporou a světlem je mi jistota, že církev 
je Kristova a Ten jí nikdy neodejme svoje vedení a svou péči. Děkuji všem za 
lásku a modlitbu, s níž jste mne provázeli. Děkuji. Cítil jsem v těchto pro mne 
nelehkých dnech téměř fyzicky sílu modlitby, kterou mi přináší láska církve, vaše 
modlitba. Modlete se nadále za mne, za církev a za budoucího papeže. Pán nás 
povede.“ 

Po tomto úvodu pak Benedikt XVI. přešel k samotné katechezi, která se týkala 
Ježíšova pokušení na poušti, o kterém pojednávalo úvodní čtení dnešní 
generální audience z Lukášova evangelia (4, 1-4). V samotném závěru 
katecheze papež řekl: 

„V této postní době Roku víry obnovme svoje úsilí kráčet cestou obrácení, 
abychom překonali tendenci uzavřít se v sobě samých a namísto toho dát prostor 
Bohu a dívat se na každodenní realitu Jeho očima. Mohli bychom říci, že 
alternativa mezi uzavřeností v našem sobectví a otevřeností k lásce Boha i 
druhých, odpovídá alternativě Ježíšových pokušení. Je to alternativa mezi lidskou 
mocí a láskou Kříže, mezi vykoupením viděném pouze v materiálním blahobytu a 
vykoupením jakožto dílem Boha, kterému dáváme ve svém životě primát. Obrátit 
se, znamená neuzavřít se do hledání vlastního úspěchu, vlastní prestiže a 
vlastního postavení, ale jednat tak, aby každý den v malých věcech byla pravda, 
víra v Boha a láska tím nejdůležitějším.“   PLNÉ ZNĚNÍ katecheze Benedikta XVI. je ZDE 

Modlitba za dobrou volbu papeže 
 

Bože, věčný pastýři, ty sám ustavičně řídíš a chráníš svou církev;  
vyslyš naše prosby a dej, ať se naším novým papežem stane ten, kdo se ti líbí 

svatostí života a bude se o tvůj lid starat s apoštolskou horlivostí a láskou.  
Skrze Krista našeho Pána, který s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen. 

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=17826


Liturgický kalendář 
 

 
03.03. 3. NEDĚLE POSTNÍ 

 
DĚTSKÉ ODPOLEDNE V CHARITNÍM (kněžském) DOMOVĚ 

  
SOBOTA 09.03. 2013 OD 13:00 HOD. 

SRDEČNĚ ZVOU SESTRY VINCENTKY J 
 
10.03. 4. NEDĚLE POSTNÍ - SBÍRKA na "Charitní činnost v arcidiecézi" 
17.03. 5. NEDĚLE POSTNÍ 
19.03. Slavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE - 

doporučený svátek 
24.03. KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE - žehnání ratolestí 
 - je poslední (6.) neděle postní a je počátkem Svatého týdne, 
 zasvěceného Památce Kristova utrpení, které začíná jeho mesiášským 
 vjezdem do Jeruzaléma, proto se na začátku mše koná žehnání ratolestí 
 a koná se průvod do kostela, kde se slaví mše. V kraji Jeruzaléma rostou 
 palmy, které bylo zvykem světit. V našich krajích palmy zastoupily 

 nejčastěji větvičky jívy – 
kočičky, ale světily se také košťata 
z břízových větví, jedlové chvojí, 
lýkovec, klokočí, jalovec, narašené 
pruty vrby, lípy, hlohu, z nichž se 
vytvořil svazek a ovázal se červenou 
stuhou. 

28.03. ZELENÝ ČTVRTEK 
9:30 hod. - Missa Chrismatis -  mše  sv.  v  
katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha - při 
níž bude otec kardinál Dominik Duka hlavním 
celebrantem eucharistické slavnosti, v níž 
obnoví kněží své závazky vyplývající ze 
svátosti svěcení a budou posvěceny oleje k 
udílení svátostí. Pokud máte možnost, 
srdečně zveme k účasti. J 

 

VELIKONOČNÍ TRIDUUM 
 
28.03. ZELENÝ ČTVRTEK – VEČERNÍ MŠE NA 
PAMÁTKU VEČEŘE PÁNĚ se slaví na památku Ježíšovy 
poslední večeře, ve které zanechal vrcholný odkaz své 
lásky, svatou Eucharistii. 
 
Všetaty - Sv. Petra a Pavla   16:00 hod. 
Brandýs nad Labem - Obrácení sv. Pavla 18:00 hod. 
Stará Boleslav – basilika sv. Václava  18:00 hod. 



Po mši se přenáší Eucharistie na vyzdobené místo (Getsemanská 
zahrada), kde se uloží. Alegorie v tom vidí odchod Ježíšův z večeřadla do 
Getseman – adorace, má připomenout Ježíšovu úzkost a povzbudit věřící, aby i 
oni splnili Ježíšovu žádost: „Bděte a modlete se mnou“.  

Po skončení večerní mše se obnaží oltář, zahalí či odnesou kříže a 
z kropenek u vchodů se odstraní svěcená voda a nalije se teprve z křestního 
pramene při slavení velikonoční vigilie – alegorie v tom spatřuje znázornění, že 
této noci byl Kristus zrazen, opuštěn od svých přátel a nakonec zbaven svobody. 
 

Tvé utrpení mi chce otevřít oči 
 

Pane Ježíši Kriste, ty jsi za nás trpěl. 
 Ty jsi trpěl také za mě. Nevím, proč jsi musel jít tuto křížovou cestu 
Ale poznávám v ní tvou lásku k nám, kterou jsi až do konce nevzdal. 

Ty jsi mohl utéct před lidskou omezeností. 
Když uvažuji o tvém utrpení, žasnu nad tvou láskou ke mně. 

Ty jsi dal svůj život v sázku také kvůli mně. 
Vydal ses také za mě. Jsem ve tvých očích drahocenný 

Chci tedy v tomto čase před Velikonocemi 
uvazovat o tvé lásce, jak mi září v ústrety z tvého utrpení. 

Tvé umučení mi chce ale také otevřít oči pro vlastní utrpení a pro utrpení lidí 
kolem mě. Ukazuješ mi cestu v přijetí všeho, co mě denně křižuje. Má mě to 

otevřít tajemství tvé neuchopitelné lásky.  
Nevím, proč mě potkává utrpení A také o tom nepřemýšlím.  

Podávám ti své trápení a prosím tě: uzdrav to, co je ve mně zlomené,  
a rozevři mé srdce pro sebe a pro mé pravé já. 

Otevři mé srdce také pro lidi kolem mě, kteří mají, se sebou trápení,  
nebo je postihla a zdrtila těžká ztráta.  

Ty jsi vstoupil do svého utrpení, abys byl všude s námi,  
také tam, kde je Bůh zdánlivě nepřítomný. 

Proměň mé utrpení a utrpení tohoto světa v místo milosti a zkušenosti lásky, 
která nemůže být ničím zničena. 

Amen. 
 
29.03. VELKÝ PÁTEK – den přísného postu – SBÍRKA NA SVATOU ZEMI 
- není dnem smutku, ale vítězného utrpení Kristova. V žádné liturgii se dnes 
neslaví eucharistická oběť (mše), avšak prastará a působivá  liturgie o utrpení a 

smrti Páně. Je to slavnost Pána, vyvýšeného na kříž. 
 

Křížová cesta:  
Brandýs nad Labem - Obrácení sv. Pavla     15:00 hod. 
Stará Boleslav - basilika sv. Václava 15:00 hod. 
 
 Velkopáteční obřady: 
Kostelec nad Labem - Sv. Víta    15:00 hod. 
Všetaty - Sv. Petra a Pavla   16:30 hod. 
Brandýs nad Labem - Obrácení sv. Pavla 18:00 hod. 
Stará Boleslav - basilika sv. Václava  18:00 hod. 



30.03. BÍLÁ SOBOTA 
*8:00 hod. v basilice sv. Václava ve Staré Boleslavi modlitba Ranních 
chval z Denní modlitby církve. 
*8:30 hod. Modlitba v kostele Obrácení sv. Pavla - Brandýs n. L. 

 
30.03. VELIKONOČNÍ VIGILIE Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně 
– slavená během oné svaté noci, v níž Pán vstal z mrtvých, se pokládá za „matku 
všech posvátných vigilií“. Optimálním začátkem není ta hodina, která nám 
vyhovuje; ale která optimálně vyhovuje rázu bohoslužebného dění: je to noční 
slavnost, „svátostné“ zpřítomnění Velké noci, v níž s Kristem jdeme ze tmy do 
svítání.  

 
Brandýs nad Labem - Obrácení sv. Pavla 20:30 hod. 
 
Stará Boleslav - basilika sv. Václava  21:00 hod

  
                                                

  
 
31.03. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ  
 

Všetaty - Sv. Petra a Pavla                8:30 hod. 
  Brandýs nad Labem - Obrácení sv. Pavla   8:30 hod. 
  Stará Boleslav - Nanebevzetí Panny Marie   9:00 hod. 
  Lázně Toušeň - sv. Floriána   10:15 hod. 
  Kozly - Všech svatých    10:15 hod. 
  Skorkov - Sv. Jana Křtitele   10:30 hod. 
  Zápy - sv. Jakuba St.    11:30 hod. 
  Svémyslice - sv. Prokopa   14:30 hod.  
  Kostelec nad Labem - Sv. Víta   15:00 hod. 
  Sluhy - sv. Vojtěcha    16:15 hod. 
  Stará Boleslav - sv. Václava   18:00 hod. 
 
 

Zmrtvýchvstání - sen křesťanů? 
Mons. Aleš Opatrný 

 
Kristus vstal z mrtvých, a to jako 
první z těch, kteří zesnuli (1Kor 

15,20). 
 
 
Resuscitaci známe. Ale jak si 
máme představit zmrtvýchvstání, 
o kterém mluví apoštol Pavel a 
to s takovým důrazem? 

 

http://www.vira.cz/Rejstrik-autorsky/Opatrny.html


Je to vůbec téma pro všední život? Není to jen sen? Za sen, může 
zmrtvýchvstání považovat člověk, který si neuvědomuje moc a sílu hříchu a moc 
a sílu odpuštění. 

Hřích - tedy zloba, nenávist, snaha ublížit, velká lež …(ne jen nějaká 
malá chybička), má skutečně zničující moc. To z mezilidských vztahů známe. 
A proti této moci je moc člověka slabá.  

Hříšník sám není schopen svůj hřích beze zbytku odstranit, natož jeho 
důsledky. Hříchy plodí ničení, ztráty, umírání v nejširším slova smyslu. Hřích sám 
neplodí nic dobrého. 

A odpuštění, které přinesl Kristus? To je právě úplné a radikální 
přemožení hříchu. Tedy „smrt umrtvující moci hříchu“ a plnost života definitivně. 
Jinými slovy vzkříšení. 

Každé odpuštění, které z Boží strany zažijeme, je naší malou nebo i větší 
zkušeností se vzkříšením. A máme naději, že na konci našeho života zažijeme 
odpuštění totální, jestliže o ně budeme tváří v tvář Ježíši Kristu stát – jako lotr po 
pravici. Toto totální odpuštění otevírá život v plnosti u Boha, které nazýváme 
vzkříšení. 

Můžeme se na to těšit! 
 
 
01.04. Pondělí velikonoční 

Všetaty - Sv. Petra a Pavla    8:30 hod. 
  Brandýs nad Labem - Obrácení sv. Pavla  8:30 hod. 
  Stará Boleslav - Nanebevzetí Panny Marie  9:00 hod. 
  Kozly - Všech svatých    10:15 hod. 
  Dřísy - Stětí sv. Jana Křtitele   10:30 hod. 
  Kostelec nad Labem - Sv. Víta   15:00 hod. 
 

 
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. Aby spolu s vědomím, že celé stvoření je Božím dílem svěřeným lidské 
odpovědnosti, rostla i úcta k přírodě. 
2. Za biskupy, kněze a jáhny, aby byli neúnavnými hlasateli evangelia až do 
končin země. 
3. Aby všichni, kdo přijali radostnou zvěst evangelia, ji předávali dalším. 
 
 



ROK VÍRY 
 

40 dní – postní doba na webu 

Slovenská  farnost  Kláštor  pod  Znievom  letos  už  po  
čtvrté připravila pro podpoření aktivního prožívání postní doby 
internetovou stránku s názvem: 40 dní. Stránka obsahuje myšlenku na den, 
zamyšlení nad čtením ze dne, rubriku svědectví a rubriku o svatých, 
diskuse s věřícím osobnostmi, aktivity pro děti, rubriku pro mládež, 
zamyšlení nad tématem víra a pro zaregistrované také soutěže a kvízy. 

Vstup na stránku: zde. Nebo http://www.40dni.sk 

 

Oznámení 
 

 
* Duchovní obnova ve farnosti Stará Boleslav, věnovaná ROKU VÍRY 
pokračuje i v březnu tzn. od čtvrtka 7.+14.+21.03.v Charitním (kněžském) 
domově: „Cesta je metaforou života a moudrý pocestný je ten, který si osvojil umění žít“ 
od 19:00 hod. 
* Kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český, srdečně zve k 
oslavě 1040. výročí založení pražského biskupství a společně s biskupy 
české církevní provincie také k oslavě 1150. výročí příchodu spolupatronů 
Evropy, svatých Cyrila a Metoděje. Obě tato výročí budou oslavena při mešní 
liturgii v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha dne 9. března 2013 v 10.00 
hodin. 
* J Výuka náboženství v jídelně Charitního domova ve Staré Boleslavi, 
v měsíci únoru v 2.úterý 12.03. 2013  a 26.03. od 15:30 hod.  
* Vikariátní konference v úterý 19.03. 2013 v Brandýse n. L. – mše v 9:00 hod. 

 
 Velikonoční setkání s muzikou se koná v sobotu 
13.04. 2013 od 19:30 hod v sále v Hlavenci. Cena 

místenky je 200,-Kč. Můžete se těšit na  
skvělou muziku Aleše Hávy. 

Veškeré informace u Marie Nohynkové, 
sbormistryně a marketing manager Chrámového 

sboru VÁCLAV www.sborvaclav.cz 
sborvaclav@seznam.cz tel.: 731190137 

  
 
 
 

http://www.40dni.sk/index.php?menu=uvod
http://www.40dni.sk/
http://www.sborvaclav.cz/
mailto:sborvaclav@seznam.cz


* AKCE FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM NA BŘEZEN 
2013 

Podrobnější informace jsou oznamovány vždy v nedělních oznámeních 
a zveřejňovány na internetových stránkách farnosti 

 
· Pobožnosti křížové cesty v našich kostelech 
¾ v pátky 8. a 22. března vždy od 17.30 hod. a pak na Velký pátek 29. března 

od 15.00 hod. v Brandýse n/L. 
¾ v úterky 5., 12., 19. a 26. března vždy od 17.30 hod. v Lázních Toušeň 
¾ i během křížové cesty je zachována příležitost ke svátosti smíření 
· Postní a předvelikonoční zpovídání v naší farnosti 
¾ v pondělí 25. března od 18.30 do cca 20.00 hod. ve farním kostele 

v Brandýse n/L. (za účasti ještě dalších zpovědníků) 
¾ v ostatních dnech příležitost ke svátosti smíření dle obvyklého rozpisu, ve 

Svatém týdnu s prodlouženými časy (viz rozpis velikonočních bohoslužeb) 
· Velikonoce v naší farnosti 
¾ viz rozpis velikonočních bohoslužeb 
· Odpadnutí všednodenního programu v týdnu jarních prázdnin 
¾ od pondělka 25. února do pátku 1. března odpadne z důvodu jarních 

prázdnin veškerý bohoslužebný jakož i ostatní farní program 
¾ v případě nutnosti (zaopatřování, pohřeb…) kontaktujte v tyto dny, prosím, P. 

Michala Procházku ze Staré Boleslavi   
· Přednáška Jana Linky v pátek 8. března 
¾ v pátek 8. března se uskuteční od 19 hod. na faře přednáška bohemisty a 

našeho farníka Mgr. Jana Linky s názvem „Ta pravá milost nebeská uvázla 
mi až do mozka aneb Kult Boží lásky jako hybná síla českého literárního 
baroka“ 

¾ všichni farníci jsou srdečně zváni 
· Postní duchovní obnova pro starší děti a mládež 15. a 16. března 
¾ postní duchovní obnova pro starší děti a mládež se uskuteční od pátku 15. 

března (podvečera) do soboty 16. března (večera) v Uhlířských Janovicích 
¾ je třeba si vyzvednout bližší informace a odevzdat přihlášky co nejdříve 
· Odpadnutí mše svaté v pátek 15. března 
¾ z důvodu odjezdu na duchovní obnovu odpadne v pátek 15. března 

pravidelná mše svatá (jakož i pobožnost křížové cesty) v Brandýse n/L. 
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