
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM  
Farní kostel Obrácení sv. Pavla neděle 8:30; středa 18:00;  čtvrtek 8:30; 

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. 
Mratín - sv. Michaela, Archanděla  2. sobota v měsíci 16:15 hod. 
Sluhy - sv. Vojtěcha 3. sobota v měsíci 16:15 hod.  

R.D. Mgr. Josef Hurt, administrátor 
F.X. Procházky 24, 250 01 Brandýs nad Labem; padre@josefhurt.cz 

 326 902 779; 603 235 022; www.farnostbrandys.cz   
 

MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ 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 hod. 
Skorkov - sv. Jana Křtitele  neděle 10:30 hod.  
Dřísy - Stětí sv. Jana Křtitele neděle 15:00 hod.  
Kostelec n. Labem – sv. Víta (nám.) sobota 15:00 hod. - s nedělní platností 
Kozly - Všech svatých 1. a 3. sobota v měsíci 16:30 hod. 

s nedělní platností (4.+18.6. 2016) 

 
R.D. Mgr. Michal Procházka, farář, kanovník 

Nám. sv. Václava 1/14, 250 02 Stará Boleslav; fara@staraboleslav.com;  
226 806 456; mobil: 602 293 893; www.staraboleslav.com  

 

mailto:padre@josefhurt.cz
http://www.farnostbrandys.cz/
mailto:crossmen@volny.cz
http://www.staraboleslav.com/


ZMĚNA VE STAROBOLESLAVSKÉ FARNOSTI 
 
Milí farníci.  
  
 Dostává se Vám do rukou, poslední výtisk Zpravodaje našich dvou farností 
– tedy alespoň tvořený mou maličkostí – ale do budoucna vím, že jej nahradí 
časopis z brandýské farnosti, který se jistě dostane i ke starobeslavským 
farníkům. 
 V tomto červnovém měsíci, jak koneckonců bývá i v jiných farnostech 
zvykem, dochází ke střídání kněží. Tato chvíle přichází i do naší staroboleslavské 
farnosti – mé pověřovací dekrety na staroboleslavského faráře a vikáře 
Staroboleslavského vikariátu končí dnem 30.06. 2016. 
 Prožil jsem mezi vámi (v našich obou farnostech) obrovskou dobu 15 let – 
(když jsem nastoupil do Brandýsa, někdo byl v plenkách a dnes je z něho mladý 
junák  ) - chtěl bych Vám všem poděkovat, už zde, za vaše přijetí a také za 
všechnu pomoc a spolupráci na obou místech. Bez tohoto vašeho (mnohdy 
velkého a obdivuhodného) nasazení bych toho sám moc nesvedl. Také vám 
děkuji za vaše modlitby. A pokud jsem někomu z vás dostatečně̌ neporozuměl 
nebo vás i zranil, omlouvám se. Jak asi už víte, přecházím od července do 
Kolínského vikariátu a do farnosti Uhlířské Janovice (pro někoho známé poutní 
místo sv. Anny v Sudějově). Za vše a všechny bych rád Bohu poděkoval při mši 
v neděli 26/6 v 9:00 hod. 

 Vaším novým staroboleslavským farářem bude P. Libor 
Bulín, probošt naší Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána ve 
Staré Boleslavi a spolu s ním přijde do farnosti i kaplan (správně 
řečeno „farní vikář“) P. Pavel Stajner – oba jsou kněžími 
působícími nyní v Kolínské farnosti.  
 

 

Strach a neklid ztěžují život 
 
Ježíš řekl svým učedníkům: "Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne 

ten, který dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí."  
(srov. J 14, 27) 

 
Ježíš má své učedníky rád, o tom není pochyb. Dá se to poznat i z toho, 

co jim přál a hlavně předával, když se s nimi loučil: Aby se nebáli a aby měli v 
sobě jeho pokoj. 
 

Strach a neklid totiž ztěžují život. Když máme strach z Boha a z druhých 
lidí, když se strachujeme o své nejbližší, o svou budoucnost, přestáváme být 
svobodní a stáváme se bezmocnými, nejistými, neschopnými činů. Když máme v 
srdci neklid, šíříme kolem sebe zmatek, jsme podráždění, a druhým se nechce 
být v naší blízkosti. 
 

Ježíš nás chce strachu a nepokoje uchránit: Posílá nám na pomoc svého 
Ducha – Přítele, Pomocníka, Utěšitele, Přímluvce - Dárce pokoje.  



Ježíšův pokoj  si dát sami nemůžeme, je to dar. 
Je to stav našeho srdce, našeho nitra. 

Prosme o tento dar 
s důvěrou, že Bůh ošetří naše rány 

a ví, po čem toužíme. 
Nechme své srdce naplnit jeho pokojem 

a šiřme jej dál. 
 

Sám Pán pokoje ať vám uděluje pokoj 
vždycky a ve všem. (2 Tes 3,16) 

 
Výraz ´pokoj vám´, v hebrejštině ´shalom´, 

shrnuje celé velikonoční poselství... (Jan Pavel II.) 
 
 

Liturgický kalendář 
 
01.06. Památka sv. Justina, mučedníka 
03.06. Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 
04.06. Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie 
05.06. 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

FARNÍ DEN STAROBOLESLAVSKÉ FARNOSTI 
ZAHRÁDKA ZA KOSTELEM PANNY MARIE 

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA SETKÁNÍ 
 
 
11.06. Památka sv. Barnabáše, apoštola 
12.06. 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
13.06. Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve 
15.06. Památka sv. Víta, mučedníka – poutní slavnost v kostele sv. Víta 
v Kostelci nad Labem (nám.) v sobotu 18.06. 2016 v 15:00 hod. 
19.06. 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

 
Milé děti! 

Oznamujeme Vám, že příští setkání bude v neděli 19. června 2016. 
Těší se na vás sestry Vincentky  

 
 
21.06. Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 
24.06. Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE – poutní slavnost v kostele 
sv. Jana Křtitele ve Skorkově v neděli 19.06. 2016 v 10:30 hod. 
26.06. 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – SBÍRKA NA BOHOSLOVCE 
Poutní slavnost v kostele sv. Petra a Pavla v neděli 26.06. 2016 v 8:30 hod. 
28.06. Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka 
29.06. Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ 
 



POLKNI NEJEDNU JEDOVATOU SLINU! 
 

DRUHÝ ČLOVĚK MŮŽE MÍT NĚČEHO VÍC NEŽ JÁ 
K vedení dialogu s druhými je třeba mírnosti, ne křiku. 

Je třeba pamatovat také na to, že druhý člověk 
může mít něčeho víc než já. 

Je třeba pokory, mírnosti, být vším pro všechny, 
a také – to ovšem není psáno v Bibli – všichni víme, 

že abychom se tak mohli chovat, 
musíme „polknout nejednu jedovatou slinu“. 

 
MILOSRDENSTVÍ NÁS VEDE K POKOJI 

Člověk, který je milosrdný, má široké srdce, 
druhé omlouvá a myslí na svoje vlastní chyby víc 

než na prohřešky druhých. 
„Viděl jsi, co udělal tamten?“ 

Ale já mám dost toho, co jsem udělal já, 
nepletu se do dalšího. 

To je cesta milosrdenství, kterou máme žádat. 
Kdybychom všichni – lidé, národy, rodiny, čtvrti 

měli tento postoj, jaký by to jen byl na světě pokoj, 
kolik pokoje bychom měli ve svých srdcích! 

Milosrdenství nás totiž vede k pokoji. 
Pamatujme vždycky: Kdo jsem já, abych soudil? 

Měli bychom spíš rozšiřovat srdce. 
  

Se svolením zpracováno podle knihy: 
365 dní s papežem Františkem, 

kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. 
 

Úmysly apoštolátu modlitby na rok 2016 
 

1. Aby senioři, lidé žijící na okraji společnosti a ti, kteří jsou osamocení, našli i 
ve velkoměstech příležitost k setkání a vzájemné podpoře.  
2. Aby se bohoslovci, novicové a novicky setkali s takovými formátory,  kteří 
prožívají radost evangelia a moudře je připraví na jejich poslání.  
3. Ať naše úcta a láska ke Kristu v eucharistii posvěcuje naše biskupy a 
kněze, farnosti a rodiny. 
 

 

 FESTIVAL MUSICA ANGELICA 2016 
Koncert duchovní hudby 

Neděle 5.6.2016  17:15 hod. 

Chrám Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi 

 
!!! V NEDĚLI 5/6 BUDE VEČERNÍ MŠE PŘESUNUTA DO KAPLE 

CHARITNÍHO DOMOVA !!! – přijďte s předstihem  – vchod bude otevřen do     
cca 17:55 hod. následně vstup přes zvonek služby domova. 

http://www.ikarmel.cz/kniha/365-dni-s-papezem-Frantiskem_101981.html


Oznámení 
 
* BASILIKA SV. VÁCLAVA – MŠE SVATÉ JSOU DO NEDĚLE 19/6 (VČETNĚ) 
PŘESUNUTY DO CHRÁMU NANEBEVZETÍ PANNY MARIE. 

 
!!! V NEDĚLI 5/6 BUDE VEČERNÍ MŠE PŘESUNUTA 

 DO KAPLE CHARITNÍHO DOMOVA !!! – přijďte s předstihem  – vchod bude 
otevřen do cca 17:55 hod. následně vstup přes zvonek služby domova. 

 
 

* MŠE SV. NEBUDOU: Kostelec nad Labem v sobotu 4/6 + 25/6; Dřísy neděle 
19/6; Skorkov neděle 26/6. 
 
* NOC KOSTELŮ 10.06. 2016 www.nockostelu.cz 
 
* Vikariátní konference v Brandýse nad Labem se koná v úterý 21.06. 2016 – 
mše sv. od 9

00
 hod.  

 
* Den modliteb za národ – sobota 25.06. 2016 – mše sv. v 9

15
 hod. 

 
 

 

SDRUŽENÍ MARIÁNSKÉ MLÁDEŽE  
Tě srdečně zve na  

 
 

1) duchovní obnovu pro mládež ve věku 13-18 roků (příp. i více  ), která 
se bude konat od pátku 24.6. (zač. večeří) do neděle 26.6. (ukonč. obědem), 
 
2) duchovní obnovu pro děti a mládež ve věku 7-12 roků, která se bude 
konat od neděle 3.7. (zač. večeří) do středy 6.7. (ukonč. obědem). 

 
Obě akce budou v Charitním domově Stará Boleslav, Lázeňská 61, a okolí. 

Přihlásit se můžeš na mail: s.romana.smm@centrum.cz  
nebo telefonicky: 775 190 707 

 
Těšíme se na Tebe  

 
 
 

OKÉNKO FARÁŘE P. JOSEFA HURTA 
 / FARNOSTI Z BRANDÝSA 

 
Měsíc červen je koncem školního roku. Někteří se s ním 

rozloučili maturitní zkouškou, někteří úspěšně složily své zkoušky. 
Také naše arcidiecéze má svůj školní rok, který končí. Možná je to 

http://www.nockostelu.cz/
mailto:s.romana.smm@centrum.cz


nadnesené, ale pastorační plán arcidiecéze se svými tématy je také výzvou pro 
udělení vysvědčení.  
 Letošní školní rok diecézního plánu měl téma Nově pojatá 
spoluodpovědnost farností a křesťanů. To je převeliké téma církve v Česku a tak 
by bylo opravdu velmi zajímavé probrat vysvědčení farností, komunit i jednotlivců.  
 Na seznamu aktivit by měl důležité místo, skoro by se chtělo říci jako 
maturitní předmět projekt Noc kostelů. Zvu letos na návštěvu Noci kostelů do 
Brandýsa, Svémyslic a Záp.  
 V květnu jsme také zvolili staronovou farní pastorační radu, s kterou 
budeme také usilovat o dobré výsledky při hledání Boží vůle pro směřování 
farnosti. Výzvou by mohl být například projekt Alfa kurzů.  
 Snad se nám podaří i novým brandýským farním časopisem oslovit také 
čtenáře staroboleslavského farního časopisu, který byl určen i čtenářům 
brandýské farnosti a kde se čtenáři mohli dozvědět o důležitých věcech pro naše 
farnosti. Prosím o modlitbu za další směřování farnosti a dobré výsledky na 
vysvědčení nejen pro školní a studentskou mládež, ale i také pro naše 
vysvědčení. 

 
 

MNOHÉ MATKY JSOU  
 

´JEN´DOMA A ´NEPRACUJÍ´ 
 

Foto: AKr 
 

MOJE SKRUPULE Z TOHO, ŽE JSEM "JEN" MÁMA 
Chtěl bych vám vyprávět historku o tom, jakým způsobem zareagovala jedna 

matka na otázku „Pracujete?“ Omlouvám se těm z vás, kdo jste to už 
slyšeli, ale tady je celý příběh její nezapomenutelné odpovědi. 

 
Maminka vypráví: Na ten večer se pamatuji velmi dobře. Manžel byl 

pozván na večeři a pozvání platilo i pro partnerku. Mému nejstaršímu synovi bylo 
třináct, dceři tři a nejmladší syn byl čerstvě narozené miminko – a soudě podle 
mého břicha, podstatná část ho byla ještě u mne. V noci jsem nemohla spát a 
představovala si ostatní ženy, které tam budou.  

První nepříjemná událost se zjevila v podobě milé dámy, kterou jsem léta 
neviděla. Neměla v úmyslu se mne nikterak dotknout a její otázka mne snad ani 
neměla zaskočit, ale zaskočila: „Jaké milé překvapení, kdypak se to narodí?“ - 
„Synovi je pět týdnů,“ řekla jsem. Zastyděla jsem se, nicméně 5 týdnů po porodu 
skutečně nedokážu vypadat jako modelka z časopisu. 
 

PRACUJETE? 
ANO, PRACUJI - VÍC NEŽ KDY PŘEDTÍM! 

To ale nebyl ještě nejhorší moment; ten přišel až během večeře samotné. 
Seděla jsem naproti mladé, velmi atraktivní manažerce, která se ke mně po pár 
úvodních frázích naklonila a zeptala se: „Pracujete?“ 



Je obdivuhodné, jak rychle mozek dokáže fungovat. „Pracuji?“ přemítala 
jsem. Uvědomovala jsem si, že všechna má předchozí zaměstnání vypadala 
snadno ve srovnání s úkolem zastávat mateřské povinnosti na plný úvazek; že 
vstávám brzy a chodím spát pozdě a že životy mých tří dětí jsou na mně zcela 
závislé. Ale pracovala jsem? Zamumlala jsem „Ne, jsem jen máma – jsem doma 
se třemi malými dětmi.“ 
 

 
JAK ZAREAGOVAT, ABYCHOM BYLY NA SVOU ROLI MATKY HRDÉ? 

 
O pár let později jsem svou zkušenost svěřila jedné starší kamarádce a 

ta mi poradila: „Příště, až se tě někdo na něco takového zeptá, tak řekneš tohle: 
…“ 

 
Nacvičovala jsem si to doma před zrcadlem. Když mne pět měsíců nato v 

přeplněné místnosti s jednohubkou v ruce jakási nebožačka oslovila s otázkou „A 
co vy, Karen, pracujete?“, odvětila jsem: 

 
„Ano. Pracuji na projektu společenského rozvoje, momentálně se 

třemi věkovými skupinami. 
 První jsou batolata a malé děti, na což jsou potřeba základní znalosti medicíny 

a dětské psychologie. 
 Dále je to skupina dospívajících, tam musím přiznat, že se nedaří dosahovat 

tak dobrých výsledků. 
 Poslední věková skupina mne zaměstnává o večerech a víkendech, je to 

devětatřicetiletý muž vykazující všechny známky krize středního věku, 
což vyžaduje jistou erudici z oboru psychiatrie. 

 Celkově se při práci neobejdu bez dobrého plánování, akčního přístupu a 
dovedností krizového managementu. Bývala jsem mezinárodně 
uznávanou modelkou, ale trochu jsem se už nudila.“ 

 
 

VÝZVA PRO SPOLEČNOST 
 

Jedním z nejzávažnějších úkolů, 
které před námi v současné společnosti stojí, 

a jehož by se jak jednotlivci, tak média a především stát měli chopit,  
je vytvářet klima, v němž je výchova dětí vnímána jako životně důležité a vysoce 

významné povolání. Výchovu děti je třeba přestat degradovat, aby se ty 
matky, které se rozhodnou pracovat pouze na částečný úvazek nebo 

úplně zůstat s dětmi doma, nemusely cítit, jako by úplně přišly o rozum. 
Jak se k tomu postavíme my? 

 
 

Se svolením zpracováno podle knihy: 
Roba Parsons: Supermatce řekni sbohem, 

kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. 
www.vira.cz Redakčně upraveno 

 

http://www.ikarmel.cz/kniha/Supermatce-rekni-sbohem_101792.html
http://www.vira.cz/


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...! 

 
Šťastný je, kdo leží na zelené louce ve vysoké trávě, 

 kope do vzduchu nohama, vnímá vůni květin, nechává si větrem  
pročesávat vlasy, hledí, jak nad ním táhnou mraky a dodaleka sní.  

(Adalbert Ludwig Balling) 
*** 

Šťastný je, kdo sedí u jezera a počítá beránky na obloze.  
(Adalbert Ludwig Balling) 

*** 
Šťastný je, kdo se raduje z nádhery lesa. 

(Adalbert Ludwig Balling) 
 


