
 

 
 
 

 
 
 

 
 

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, 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/


Mariánské litanie 
bl.Jana Pavla II. 
podle 
Encykliky 
Redemtoris 
Mater 
 
 
Otče, věčná lásko, která jsi 
nám skrze Marii dala 
Krista, smiluj se nad námi. 
Kriste, tělo a krvi Panny 
Marie, smiluj se nad námi. 
Duchu svatý, který jsi způsobil 
v Marii největší dílo 
milosti, smiluj se nad námi. 
 
Maria, plná milosti, oroduj za 
nás. 
Maria, jitřenko spásy, 
Maria, obraze a vzore církve, 
Maria, nejmilovanější matko 
církve, 

Maria, vůdkyně Božího lidu, 
Maria, slávo Boží milosti, 

Maria, vůdkyně pokorných a chudých, 
Maria, vzore ve zkouškách víry, 

Maria, spojená s Kristem v nepochopení a bolesti, 
Maria, věrná Kristu až do jeho smrti na kříži, 

Maria, obraz a zrcadlo tajemství Krista, 
Maria, matko Krista a matko lidí, 

Maria, dokonalá v obětování lásky, 
Maria, matko všech bratří v Kristu, 

Maria, mateřská prostřednice církve a lidí, 
Maria, Kristova spolupracovnice na spáse, 

Maria, matko oslaveného Pána, 
Maria, která nás vedeš k eucharistii, 

 
Beránku Boží, zrozený z Panny Marie, smiluj se nad námi. 

Beránku Boží, slávo Panny Marie, smiluj se nad námi. 
Beránku Boží, pokoji a smíření člověka, smiluj se nad námi. 

 

http://www.vojtechkodet.cz/obrazek.php?id=323-21-10-2012.jpeg


MÁJOVÉ POBOŽNOSTI VE STARÉ BOLESLAVI 
 

PONDĚLÍ až PÁTEK   18:30 HOD.    Nanebevzetí Panny Marie     
SOBOTA   9:30 HOD. 

NEDĚLE basilika sv. Václava 18:30 HOD. 
 

- při večerních bohoslužbách navazuje pobožnost 
na mši sv. – tzn. napsaný časový začátek je pouze orientační 

 
Liturgický kalendář 

 
01.05. Sv. Josefa, Dělníka 
02.05. Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve  

 
Svatofloriánská pouť v Lázních Toušeň - slavnostní poutní mše svatá ke 
cti sv. Floriána bude v sobotu 4. května od 18 hod. (poutním kazatelem 
bude jáhen Vojtěch Smolka) 
 
 

03.05. Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 
05.05.  6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
08.05. Panny Marie, Prostřednice všech milostí –  „Maria je plná milosti nejen 

pro sebe, ale i pro nás. „Skrze Marii máme naději dosáhnout nebe.“ Tak 
učí sv. Efrém již ve 4. Stol. A papež Lev XIII. R. 1891 říká: „Podle vůle 
Boží ničeho se nám nedostává leč skrze Marii. Skrze ni je cesta ke 
Kristu, podobně jako skrze Krista k nebeskému Otci.““ 

 
OD 9. KVĚTNA ZAČÍNÁ DEVÍTIDENNÍ PŘÍPRAVA  

NA SVAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 
 
09.05. BRANDÝSSKÁ FARNOST - Slavnost Nanebevstoupení Páně 

slavnostní mše svatá bude od 18 hod. ve farním kostele v Brandýse n/L. 
 STAROBOLESLAVSKÁ FARNOST – PŘELOŽENÍ NA NEDĚLI 12.05. 
 
12.05. STAROBOLESLAVSKÁ FARNOST - Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ 

PÁNĚ – Den modliteb za sdělovací prostředky 
 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
13.05. Panny Marie Fatimské - Fatimská Panna Maria vyzývá k obrácení, k 

pokání, k modlitbám za hříšníky. Chce jedině to, co její Syn. Jedná se o 
lásku, které on učí v evangeliu. Ve své lásce k nám a za naši spásu šel 
do krajnosti. Stále jde o záchranu duší, to se neobejde bez lásky a ta je 
naší spásou, neboť Bůh je Láska a žít v lásce znamená žít v Bohu.  

14.05. Svátek sv. Matěje, apoštola 
16.05. Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona 

Čech – Chci napodobovat víru, která uschopňuje přesvědčení vyznávat a 
dle něho žít. Budu žít věrně ve svém povolání jako křesťan s prosbou k 
Bohu o potřebnou sílu.  



DĚTSKÉ ODPOLEDNE V CHARITNÍM (kněžském) DOMOVĚ 
SOBOTA 18.05. 2013 OD 13:00 HOD. 

SRDEČNĚ ZVOU SESTRY VINCENTKY  
 

18.05. Vigilii slavnosti Seslání Ducha svatého můžeme prožít při slavnostní 
mši svaté od 18 hod. ve farním kostele v Brandýse n/L., kdy bude 
udělena svátost biřmování několika našim biřmovancům (mši svatou 
bude soužit a biřmování udělovat biskup Karel Herbst) 

 
19.05. Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – končí doba velikonoční 
 
20.05. Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána Vás zve na slavnost Posvěcení 

/19.5.1046/ basiliky sv. Václava – slavnostmi mše sv. s nešporami od 
18:00 hod. – tento den nebude Májová pobožnost u PM. 

 
26.05. Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
30.05. BRANDÝSSKÁ FARNOST – Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ - 

slavnostní mše svatá bude od 18 hod. ve farním kostele v Brandýse n/L. 
 STAROBOLESLAVSKÁ FARNOST – PŘELOŽENÍ NA NEDĚLI 2.6. 
 
31.05. Svátek Navštívení Panny Marie 

 



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. Za ty, jimž je svěřeno vykonávání spravedlnosti, aby vždy jednali bezúhonně a 
podle svého svědomí. 
2. Za kněžské semináře, zvláště v misijních církvích, aby formovaly pastýře podle 
Kristova srdce, zcela oddané hlásání evangelia. 
3. Aby děti již v rodině dostávali od rodičů pevný základ křesťanského života. 
 

ROK VÍRY 
ROK EUCHARISTIE 

 
Tříletá příprava na výročí 1 150 let od příchodu svatého Cyrila a 

Metoděje na Velkou Moravu se blíží ke konci. Od 1. neděle adventní 
2012 probíhá třetí, závěrečný rok přípravy na toto výročí, který je 

věnován třetí iniciační svátosti - eucharistii. Tento rok nám má pomoci 
setkat se s Ježíšem v eucharistii a žít z něho.  

 
V tomto roce prosíme o ctnost související se svátostí eucharistie a tou 
je vděčnost: nejen vůči lidem, také umět vidět Boží dary, radovat se z 

nich, děkovat a chválit, na Boží dar odpovědět darováním sebe - obětí. 
EUCHARISTIE JE DAR LÁSKY. MUSÍME JI VE SVÉM 

ŽIVOTĚ „BUDOVAT“, MUSÍME JI ŽÍT, VÍCE NEŽ 

SLAVIT A ADOROVAT.      (SV. J. ZLATOÚSTÝ) 

Elias Vella: „Když myslím na to, že Bůh v chlebě a víně proměnil i můj svět, mohu 
pokojně jít do své práce, mohu s plnou důvěrou doufat, že nic nezůstane při 
starém, že vztahy mohou být proměněny, bezvýchodné konflikty se vyřeší a 
útrapy zmírní. Mohu každý den znovu nabídnout k proměnění to, co mě právě 
zaměstnává, co mě utiskuje, co mě ochromuje a co mi v životě překáží. Slavení 
eucharistie je výrazem naděje, že slavením Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání ve 
mně bude proměněno i to, co je nepoddajné.“ 

 

„PÁR PODNĚTŮ“ 

http://www.bing.com/images/search?q=rok+eucharistie&view=detail&id=7A1A91ABF0ED8AFD1B0F8350DB1F129E7826DF4A&FORM=IDFRIR


*Slavíme-li eucharistii, není možné spolu nemluvit, natož žít s někým v nenávisti. 
Nemohu to vyřešit jen tím, že si půjdu sednout na druhou stranu kostela -„Přece si s ním 
nebudu podávat ruku!" - nebo že budu chodit na mši svatou někam jinam, abych jisté lidi 
nemusel ani potkat. Tamten zvláštní bratr, sestra, já, moji nejbližší, náš kněz, my všichni 
jsme tělem Kristovým. V praxi to člověku nemusí vždycky docházet. Proto se klade důraz 
na to, abychom při slavení eucharistie byli mezi sebou usmířeni. A právě pozdravení 
pokoje je znamením smíření, které je podmínkou mé smysluplné účasti na mši svaté. Jak 
řekl Ježíš: „Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco 
proti tobě, nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se svým bratrem; teprve 
potom přijď a obětuj svůj dar" (Mt 5,23-24). Žijeme-li skutečně jako tělo Kristovo, toto smí-
ření se netýká jen hodiny denně nebo hodiny za týden; smíření při slavení eucharistie je 
znamením stálé otevřenosti našeho srdce všem bratřím a sestrám. 
*Proč se apoštol Pavel tak rozčiloval nad slavením eucharistie v Korintě? Proč psal: „Když 
se scházíte, je to spíš ke škodě než k užitku" (1 Koř 11,17)? Protože nechápali, že jejich 
společenství se stalo tělem a krví Páně – nechápali důsledky této skutečnosti. Řada 
současných biblistů vykládá tento text tak, že nejde jen o rozlišení oplatky od proměněné 
hostie, jak tomu učíme děti: „Byl to chlebíček, a teď je to Pán Ježíš." Ale jestliže i můj bratr, 
sestra je tělem Kristovým, to znamená, že nemohu chodit s úctou ke svatému přijímání, a 
bližního si nevšímat nebo po něm šlapat. Otcové upozorňují nejen na nelásku mezi 
společenstvím ale i na nevšímavost vůči potřebným. Jak mohu Krista v eucharistii 
obkládat hedvábím a zlatem a neodít chudého, v němž je stejný Kristus? Právě život 
mimo kostel je zatěžkávací zkouškou našeho křesťanství a prověrkou naší víry v 
Tělo Kristovo. 
*Eucharistie, kterou slavíme na oltáři, je vlastně zviditelněním celoživotního postoje, ve 
kterém člověk nechce žít a nežije jen pro sebe. Když kněz láme hostii a říká: „Toto je moje 
tělo, které se za vás vydává", tak každý z nás by k tomu měl přidat: „Pane Ježíši, tady je 
moje tělo, které se vydává tobě a lidem, které mi posíláš do cesty." Velká gesta se 
dělají snadno, ale každodenní služba a nenápadné projevy lásky vůči druhým se nám 
časem „zajídají". Zvednout se a odnést talíř sobě i druhému, nekomandovat, nevyslovit 
sarkastickou poznámku, i v únavě brát ohled na stejně utahaného partnera... Ne náhodou 
Kristus prokázal při poslední večeři apoštolům službu otroka, nic vznešeného. On jediný 
nás také učí žít a sloužit bez zvláštních privilegií. 

 
Oznámení 

 

 
* Duchovní obnova ve farnosti Stará Boleslav, věnovaná ROKU VÍRY zvl. 
ROKU EUCHARISTIE  - čtvrtek 2. + 9. + 16. 05. 2013 v Charitním (kněžském) 
domově: „Cesta je metaforou života a moudrý pocestný je ten, který si osvojil umění žít“ 
od 19:00 hod. – setkání jsou zaměřená na hlubší slavení a prožívání mše sv. 
 
* Den modliteb za národ – sobota 25.05. 2013 – celebrant: P. Josef 
Pecinovský, děkan Karlštejnské kapituly. 
* Vážení, pokud někomu přestal docházet elektronický zpravodaj (omlouvám se 
za techniku), nebo má o jeho zasílání zájem – prosím napište mi na 
crossmen@volny.cz  
* Vikariátní konference v úterý 21.05. 2013 ve Staré Boleslavi – mše v 9:00 
hod.- celebruje J.Ex. Mons. Karel Herbst 

 * AKCE FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM NA KVĚTEN 2013 
Podrobnější informace jsou oznamovány vždy v nedělních oznámeních 

mailto:crossmen@volny.cz


a zveřejňovány na internetových stránkách farnosti 
 
· Pěší výlet pro děti  ve středu 1. května 
¾ pěší výlet pro děti „Po stopách loupeživých rytířů na Drábské světničky a 

hrad Valečov“ se uskuteční ve středu 1. května  
¾ bližší informace jsou v nedělních oznámeních  
· Odpadnutí mše svaté ve středu 1. května 
¾ z důvodů pěšího výletu odpadne tento den mše svatá v Brandýse n/L. 
· Pouť za duchovní povolání v sobotu 4. května 
¾ jako každoročně jsme zváni na arcidiecézní pouť za duchovní povolání 

v sobotu 4. května na Svatou Horu (hlavní mše svatá začíná v 11 hod.) 
· Svatofloriánská pouť v Lázních Toušeň v sobotu 4. května 
¾ slavnostní poutní mše svatá ke cti sv. Floriána bude v sobotu 4. května od 18 

hod. (poutním kazatelem bude jáhen Vojtěch Smolka) 
¾ po mši svaté jsou všichni farníci zváni na společné poutní agapé (prosím ty, 

kteří mohou přispět něčím ke společnému pohoštění, aby se přihlásili Martě 
Linkové) 

· Předsvatodušní duchovní obnova pro mládež od 10. do 12. května 
¾ od pátku 10. do neděle 12. května se uskuteční tradiční předsvatodušní 

duchovní obnova pro starší děti a mládež (tentokrát v Jesenici u Rakovníka) 
¾ je třeba co nejdříve odevzdat vyplněné přihlášky 
· Slavnost Nanebevstoupení Páně ve čtvrtek 9. května 
¾ slavnostní mše svatá bude od 18 hod. ve farním kostele v Brandýse n/L. 
· Odpadnutí mše svaté v pátek 10. května 
¾ z důvodu duchovní obnovy odpadne tento den mše svatá v Brandýse n/L. 
· Nedělní mše svaté 12. května 
¾ budou dle obvyklého rozpisu a bude je sloužit P. Vojtěch Eliáš 
· Udělování biřmování v naší farnosti v sobotu 18. května 
¾ o vigilii slavnosti Seslání Ducha svatého v sobotu 18. května bude při 

slavnostní mši svaté od 18 hod. ve farním kostele v Brandýse n/L. udělena 
svátost biřmování několika našim biřmovancům (mši svatou bude soužit a 
biřmování udělovat biskup Karel Herbst) 

¾ po mši svaté jsou všichni farníci zváni na společné agapé na farní zahradu, 
případně do farního sálu (prosím farníky, kteří mohou přispět něčím ke 
společnému pohoštění, aby se přihlásili Kataríně Holcové, děkuji) 

¾ Slavnost Těla a Krve Páně ve čtvrtek 30. května 
slavnostní mše svatá bude od 18 hod. ve farním kostele v Brandýse n/L. 

 
 
 

„Potom už nebude den ani noc, 
ale v čase večera bude světlo.“  (Zach 14,7) 

 
 
 



 
 

http://www.nockostelu.cz/ 
 

Vážení a milí spolu farníci. 
Blíží se nám v květnu Noc kostelů. Jistě víte, že náš Chrámový sbor 

Václav se zapojil do této smysluplné akce nočním koncertem při svíčkách v 
ambitech kostela. Jak bylo vidět, návštěvnost byla velká. Letos bychom se chtěli 
opět spolupodílet na organizaci a vytvořit pro návštěvníky kostela 
nezapomenutelné zážitky nejen koncertem, ale i dalšími aktivitami. Prosím, kdo 
jste ochoten nám jakýmkoliv způsobem pomoci, prosím ozvěte se. Telefon k 
dispozici u P. Michala (731190137) nebo e-mail: m.nohynkova@seznam.cz 
Děkuji. Nohynková Marie - sbormistryně Chrámového sboru Václav 

 
 

Slovo k mottu Noci kostelů 2013 
Slovo P. Mgr. Víta Zatloukala,  

biskupského vikáře pro pastoraci ostravsko-opavské diecéze,  
k mottu Noci kostelů 2013 

 
„Tma nám přináší pocit ohrožení. Prožíváme pocit bezmoci. Volání 

proroka Zachariáše může být vyjádřením každého člověka, který očekává 
záchranu. Nejen ochranu před zlem, ale trvalou záchranu, kterou už nic neohrozí. 
Kde vzít naději? Kde vzít sílu k očekávání, že spravedlnost, právo, obecné dobro 
zvítězí? Mnohokrát jsme se zklamali, mnohokrát jsme byli opět ponořeni do 
situací, které se staví proti nám. Nadějí nám je pouze to, že po noci přichází 
svítání, po zimě jaro. Že čas odnese zlé a opět bude pro co žít. V této chvíli 
chápeme touhu člověka po absolutním dobru. Touhu člověka po opravdové lásce 
nedotčené sobectvím. Touhu, aby náš křehký život měl cíl. 

Otevřené kostely se v naší milostiplné noci mohou stát majákem naděje 
pro každého člověka, který hledá jako Zachariáš trvalou záchranu, spásu. Nejde 
o zářící, mnohdy barevná okna, která v noci tohoto světa budou svítit dlouho do 
noci. Nejde především o program, který nabídneme. 

Kéž lidé, kteří chrámy navštíví, najdou v nich ty, kteří pro ně budou živým 
svědectvím naděje vložené v Ježíše Krista. Jsme přece lidé, kteří již žijí v Duchu 
a v Pravdě, kteří mají živý vztah k Bohu nejen v kostele.  

Celý náš život, vše co říkáme, co děláme, jak se chováme, ať je 
projevem důvěry pramenící z poznání, že v  Ježíši je záchrana. Pak se v nás lidé 
setkají s Ním, Živým na věky. My, lidé skutečně živí, jsme přece slávou Boží (sv. 
Irenej z Lyonu); ta září nad každým místem a naším nehasnoucím světlem je 
Beránek (srv. Zj 21,23).    Pokoj vám!“ 

 
Videospot Noc kostelů na YouTube 

http://www.youtube.com/watch?v=u9MzIcwo3a0 
 

http://www.nockostelu.cz/
mailto:m.nohynkova@seznam.cz
http://www.youtube.com/watch?v=u9MzIcwo3a0
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