
 

 
 
 

 

 
 

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 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.- s nedělní platností 
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/


Předvolební dopisy 
Ježíškovi 

Mons. Aleš Opatrný 
 

 
 

Řada politických hesel 
připomíná prostoduché dopisy Ježíškovi 

Ačkoliv se tu a tam už teď v září objevují v obchodech reklamy na motivy 
Vánoc, máme před očima jejich mnohem silnější připomínání v souvislosti 
s předčasnými volbami. Řada politických stran a uskupení svými hesly na svých 
letácích, plakátech, billboardech či na internetu připomíná prostoduché malé děti, 
které píší Ježíškovi. 

Namísto vysněného nejchytřejšího mobilu: 
teplé ponožky 

Některé děti by chtěly značkovou bundu, nejlepší chytrý mobil, případně 
cestu kolem světa, (dříve: brusle, lyže, oblečení z Tuzexu) . No a za starých časů 
by dostaly teplé ponožky, pletené rukavice, případně nový soubor pastelek, který 
do školy potřebují. Dnes by možná dostaly něco zlevněného z tržišť, co si sice 
nepřejí, ale co prostě potřebují. Mnohá vábení politiků totiž vyjadřují to, co by si 
mnozí přáli, ale na co nejsou prostředky nebo lidé nebo globální ekonomická 
situace, která se nás týká v dobrém i ve zlém, ať chceme nebo nechceme. 

Lehce se propaguje něco, 
co lidé chtějí slyšet 

Dětem jejich psaní Ježíškovi přejme. Ale pokud jde o „dopisy Ježíškovi“ 
politiků, tedy o „reklamy“ ve volební kampani, buďme věcně střízliví. To, že někdo 
něco chce, ba přímo píše, že o to bude bojovat, nejenže neznamená, že i po 
volbách u tohoto bohulibého přesvědčení setrvá. Ale může to znamenat a často 
znamená, že propaguje něco, o čem ví, že to lidé chtějí slyšet, ale co není v jeho 
silách a v reálných možnostech tohoto národa zajistit. Že prostě lže. Jistě, nelžou 
všichni politici. Ale o některých můžeme vědět (pokud ovšem chceme vidět 
pravdu), že se už dostatečně projevili jako prolhaní lháři a o jiných si zas můžeme 
právem myslet, že si pletou sny s realitou. 

Když křesťané věří, že jim Bůh dal rozum, 
tak by ho měli opravdu používat! 

Bylo by trapné uvěřit nereálným slibům a potom jen na jejich neplnění 
nadávat. A bylo by velmi krátkozraké vymlouvat se na to, že jako křesťané máme 
zájem jen o věci duchovní a nepřistupovat zodpovědně k veřejným věcem, jako je 

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


například zapojení do politiky a volby. Nedávno končil inteligentní polemiku 
s křesťanskými názory jeden ne-křesťan peprnou, ale trefnou poznámkou: „Když 
křesťané věří, že jim Bůh dal rozum, tak by ho měli opravdu používat“! K čemuž 
lze jen dodat staré klasické: „Dejž to nebeský Pán!“ 

Redakčně upraveno  www.vira.cz 

Vybízím, ať se konají modlitby … 
za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, 

abychom mohli vést pokojný a klidný život. (Bible 1 Tim 2,1) 

 
Liturgický kalendář 

 
 
01.10. Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 
02.10. Památka svatých andělů strážných 
04.10. Památka sv. Františka z Assisi 
06.10. 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
07.10. Památka Panny Marie Růžencové  
13.10. 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
15.10. Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve 
17.10. Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka 
18.10. Svátek sv. Lukáše, evangelisty 
 
 

 
DĚTSKÉ ODPOLEDNE V CHARITNÍM (kněžském) DOMOVĚ 

SOBOTA 19.10. 2013 OD 13:00 HOD. 
SRDEČNĚ ZVOU SESTRY VINCENTKY J 

 
 
 

Symposion Ludvíka Salvátora 
arcivévody rakouského a prince toskánského,  

vědce a cestovatele,  
majitele brandýského panství. 
19. – 20. října 2013 ZÁMEK 

 
 
20.10. 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - DEN MODLITEB ZA MISIE - SBÍRKA NA MISIE 

* Mše svatá u relikvie blahoslaveného císaře a krále Karla I. Rakouského - 
hudební doprovod KrisKrosKvintet - Zdeněk Lukáš: Missa Brevis 

http://www.vira.cz/


* Nanebevzetí Panny Marie: 16.00 hod. Georg 
Friedrich Händel: MESIÁŠ oratorium o třech 
částech - Orchestr starých nástrojů Capella 
Regia - Komorní sbor Canticorum iubilo - 
Dirigent Robert Hugo  
Ve spolupráci s Kruhy přátel hudby Brandýs 
nad Labem (Vstupné 100,- Kč, redukované 50,- 
Kč/studenti, mládež, ZTP) 
 

 
21.10. Památka bl. Karla I. Rakouského 
22.10. Památka bl. Jana Pavla II. 
27.10. 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
28.10. Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 
 
 
 

KŘESŤANŮV POLITICKÝ POSTOJ 
www.vira.cz 

 
 

Vybízím, ať se konají modlitby za všecky, 
kdo mají moc,  
abychom mohli vést život pokojný a klidný,  
a aby se všichni lidé zachránili  
a došli k poznání pravdy.  

(srov. 1 Tim 2,1-8) 

Foto: Vojtěch Mucha 

Křesťanství přežilo 
nejroztodivnější politické systémy 

Křesťanská víra přežila již dva tisíce let v nejrůznějších politických, 
sociálních a ekonomických systémech. I dnes jsou křesťané lidmi orientovanými 
jak „pravicově“, tak „levicově“, ale i lidmi politicky nevyhraněnými. Křesťané jsou 
zastoupeni ve všech vrstvách společnosti: na univerzitách, ale i v pralesech, jsou 
to králové a prezidenti, ale i lidé ze slumů...  Za dva tisíce let prošli nejrůznějšími 
režimy. V mnohých byli pronásledováni. Vždy byli ale spolu/tvůrci společnosti. 
Někdy ale bohužel propadli pokušení moci a snažili se druhým svůj pohled 
diktovat. Když totiž křesťané začali spoléhat jen na svou moc a sílu, začalo 
křesťanství upadat. Naopak rozkvétalo a přinášelo užitek vždy, když se 
nespoléhalo samo na sebe, ale obracelo se k Bohu. Křesťané tedy mají s 
politickými postoji své kontinuální dvoutisícileté zkušenosti... 

http://www.vira.cz/


Jak se mají křesťané stavět k politice 
a jak se do ní mají zapojovat? 

Konkrétní otázka tedy zní: „Jak se dnes křesťané mají v politice 
orientovat a jak se k ní mají stavět?“ Částečnou odpovědí by mohl být životní 
osud jednoho z prvních křesťanů: apoštola Pavla. Pavel, původním jménem 
Šavel byl původně člověkem, který krutě pronásledoval nově vznikající církev v 
Jeruzalémě. Byl dokonce přítomen první veřejné popravě – ukamenování jáhna 
Štěpána (Sk 7,54-60). A možná že právě tato událost, která mnohé křesťany 
naplnila smutkem, byla pro Pavlovu budoucnost rozhodující. Štěpán totiž těsně 
před svou krutou smrtí všem aktérům popravy odpustil a modlil se za ně. Tedy 
neproklínal je, neurážel je, nenadával jim a nezoufal si. Dělal ale pravý opak ve 
smyslu Kristových slov: „žehnejte a neproklínejte“ a „modlete se za své 
nepřátele“…  Odpuštění je prostředkem, který osvobozuje z pout nenávisti a 
zášti.  A tak se možná právě Pavel, i díky odsouzencově postoji mohl stát tím, 
který nejenže křesťanství již nadále nepronásledoval, ale stal se jedním z jeho 
největších šiřitelů v dějinách. 

Možná právě v této události je tedy výzva i pro nás tváří v tvář bezmoci 
vůči politické situaci v naší zemi: nenadávat, neurážet, neodsuzovat a nezlořečit. 
Ale trvale ve svém srdci odpouštět, žehnat, přimlouvat se a být citlivými na Boží 
volání, kam Bůh volá právě nás, kde je naše místo a poslání.  Nemusíme hned 
předpokládat, že se z našich politiků stanou apoštolové, ale zcela jistě se něco 
pohne. Minimálně v nás samých. A to není málo. Protože neexistují „malé role“ v 
životě. Lékem na stav společnosti totiž nejsou „velcí lidé“, ale velký zástup lidí 
„malých“, kteří přijímají své vlastní povolání,  své poslání a kteří jsou každý na 
své úrovni, na svém místě. 

Křesťanův politický postoj 
by se dal shrnout do těchto bodů: 

· Odpouštět (i těm, kdo společnosti škodí), ale zastávat se pravdy, práva 
a spravedlnosti 

· Žehnat a vytrvale se přimlouvat i za nepřátele (nenadávat a neproklínat) 
· Být ve spojení s Kristem, který dává sílu 
· Přijmout své vlastní poslání a svou vlastní (i malou) roli v rodině, 

společnosti, církvi, politice… 

 
 

Modleme se za naše politiky 

Každá modlitba může mít nejrůznější formy. Tak i modlitba za politiky naší 
země. Níže nabízíme jednu možnou formulovanou modlitbu (zpracovanou podle 
Českého misálu). Pokud můžete, zapojte se nyní do proudu lidí, kteří ji 
přednášejí před Boží tvář: 



Všemohoucí, věčný Bože, 
lidská srdce i životy nás všech jsou ve tvých rukou; 

veď všechny, kdo jsou odpovědni za naši společnost a stát, 
aby hájili svobodu svědomí a všechna lidská práva, 

aby prosazovali spravedlnost a mír 
a usilovali o rozvoj naší vlasti. 

Prosíme o to skrze Ježíše Krista. Amen 

 
 

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, kdo se cítí obtíženi životem do té míry, že si jej přejí ukončit, aby 
zakusili blízkost Boží lásky. 
2. Aby slavení Světového misijního dne povzbudilo všechny křesťany ve 
vědomí, že jsou nejen příjemci, ale též hlasateli Božího slova. 
3. Aby Bůh nepřestával posílat dělníky na svou vinici. 
 

 
 

ROK VÍRY 
ROK EUCHARISTIE 

EUCHARISTIE JE DAR LÁSKY. MUSÍME JI VE SVÉM ŽIVOTĚ 

„BUDOVAT“, MUSÍME JI ŽÍT, VÍCE NEŽ SLAVIT A ADOROVAT.       

(SV. J. ZLATOÚSTÝ) 

Homilie svatého otce Františka při mši sv. v kapli domu sv. Marty. 
Katolík se má míchat do politiky 

 
Vládci nesmí postrádat pokoru a lásku a občané – zejména pak katolíci – 

mají projevovat zájem o politiku. Toto téma rozvinul papež František ve své 
dnešní ranní homilii, při které rovněž vyzval k modlitbě za státní představitele. 

Evangelium o setníkovi, který pokorně a s důvěrou žádá o uzdravení 
svého služebníka, spolu s listem sv. Pavla Timotejovi, ve kterém vybízí k 
modlitbě za vládce, Svatého otce podnítily k „reflexi nad službou úřední moci“. 
Vládce „musí milovat svůj lid. Pokud jej totiž nemiluje, nemůže vládnout, nýbrž 



nanejvýš vnášet trochu řádu a pořádku“. Papež připomněl krále Davida, který 
zhřešil sčítáním lidu a žádá Pána, aby potrestal jeho samého, a nikoliv lid. Dvěma 
vládcovými ctnostmi jsou totiž láska k lidu a pokora, zdůraznil Svatý otec. 

Nelze vládnout bez lásky k lidu a bez pokory! Každý muž a každá žena, 
kteří se mají ujmout vlády, si musí položit následující dvě otázky: Miluji svůj 
národ, abych mu lépe sloužil? Jsem pokorný a vyslechnu různá mínění, abych 
zvolil nejlepší cestu? Pokud si tyto otázky nepoloží, jejich vláda nebude dobrá. 
Vládce – muž či žena, který miluje svůj lid, je pokorný. 

Svatý Pavel naopak vyzývá ty, kteří jsou vládě podřízeni, aby „konali 
modlitby za všechny, kdo mají moc, abychom mohli vést život pokojný a klidný“. 
Občané nesmí ztrácet zájem o politiku. 

Nikdo z nás nemůže prohlásit: „To se mne netýká, protože vládnou ti 
druzí…“. Nikoliv, jsem zodpovědný za jejich vládu a musím se co nejvíce 
vynasnažit, aby vládli dobře. Musím se také co nejvíce účastnit politického života, 
nakolik je to pro mne možné. Podle sociální nauky církve je politika jednou z 
nejvyšších forem milosrdné lásky, protože je to služba obecnému dobru. Nemohu 
si tedy před ní umýt ruce. Každý z nás jí musí něco věnovat. 

Existuje rozšířený zvyk nadávat na vládu a kritizovat, co se nedaří, 
podotkl papež. „Posloucháte zprávy v televizi - a politiky tam jen bijí holí. Čtete 
noviny – a také tam o nich mluví špatně a stále proti nim“. Vládci jsou možná 
hříšníci, tak jako David, připustil Svatý otec. My však máme spolupracovat – 
vyjádřit svůj názor, promluvit i opravit, neboť všichni musíme mít účast na 
společném dobru. „Častokrát jsme slyšeli, že dobrý katolík se nemíchá do 
politiky“, pokračoval papež František. „To však není pravda a není to dobrá 
cesta.“ 

Dobrý katolík se míchá do politiky a vnáší do ní to nejlepší ze sebe sama, 
aby vládnoucí mohl vládnout. Co nejlepšího však můžeme vládcům nabídnout? 
Modlitbu! Tedy to, co uvádí sv. Pavel: „Modlete se za všecky lidi, za krále a 
všechny, kdo mají moc.“ Namítnete: Ale Otče, jak se mohu modlit za toho 
špatného člověka, který musí skončit v pekle…Modli se něj nebo za ni, aby mohli 
dobře vládnout, aby milovali svůj lid, sloužili mu a byli pokorní. Křesťan, který se 
nemodlí za své vládce, není dobrý křesťan. Řeknete – Otče, jak se mám modlit 
za tohoto člověka, se kterým to není v pořádku. Modli se za něj, aby se obrátil! 
Ale modli se! To ti neříkám já, ale svatý Pavel. Je to Boží Slovo. 

„Dávejme tedy to nejlepší, co máme – nápady, podněty, avšak zejména 
modlitbu. Modleme se za naše vládce, aby nás dobře spravovali, aby vedli naši 
vlast, náš národ a také celý svět kupředu, aby vládl mír a společné dobro“, 
zakončil Svatý otec své dnešní ranní kázání v kapli Domu sv. Marty. 

 



Oznámení 
 

* Vikariátní konference v úterý 15.10. 2013 ve Nymburku – mše v 9:00 hod. 
*Pozn. Vážení, pokud někomu přestal docházet elektronický zpravodaj, nebo má o jeho zasílání 
zájem – prosím napište mi na fara@staraboleslav.com  
 

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

a zveřejňovány na internetových stránkách farnosti 
· Pravidelné aktivity 
¾ viz samostatný rozpis 
· Setkání maminek vždy první čtvrtek v měsíci od 20 hod. 
¾ na společnou modlitbu růžence za rodiny a na „maminkovské a 

manželkovské“ popovídání jsou zvány všechny zájemkyně (a to i ty, co se 
růženec zatím ještě nikdy nemodlily) vždy první čtvrtek v měsíci od 20 hod. 
na faru - bližší informace u Marty Linkové nebo Vratislavy Coblové 

· Podzimní výlet pro děti v sobotu 26. října 
¾ bližší informace budou oznámeny v nedělních oznámeních (v kostele i na 

našich internetových stránkách) a na náboženstvích 
· Odpadnutí náboženství ve středu (podzimních prázdnin) 30. října 
¾ vzhledem k podzimním prázdninám odpadnou ve středu 30. října všechna 

náboženství jakož i Rozhovory o víře pro mládež 
¾ místo toho proběhne pro starší děti a mládež od 18 hod. na faře promítání 

dobrého filmu  
· Setkání členů pastorační rady farnosti ve čtvrtek 31. října 
¾ prosím členy pastorační rady farnosti o účast na setkání ve čtvrtek 31. října 

od 19 hod. na faře 
· Památka věrných zesnulých v sobotu 2. listopadu 
¾ farní mše svatá za všechny zemřelé bude 

od 18 hod. ve farním kostele v Brandýse 
n/L. 

· Duchovní obnova pro starší děti a 
mládež 22. až 23. listopadu 

¾ pravidelná duchovní obnova před začátkem 
adventu od pátku 22. listopadu (podvečera) 
do soboty 23. listopadu (večera) 
v Uhlířských Janovicích 

¾ přihlášky a bližší informace budou rozdány 
během října 

· Adventní duchovní obnova pro farnost 
v sobotu 30. listopadu 

¾ duchovní obnova pro farníky na začátek 
adventu se uskuteční v sobotu 30. 
listopadu od 14 hod. na faře (zakončena 
bude mší svatou od 18 hod. ve 
farním kostele) 

 

mailto:fara@staraboleslav.com
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