
 
 

 
 
 

 
 

 
 

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.  
/ Křížová cesta v pátek 17:30 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. 
 / Křížová cesta středa 8:30 hod. a pátek 17:30 hod./ 
Farní kostel – basilika sv. Václava neděle 18:00 hod. / Křížová cesta 17:30 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/


KOLEGIÁTNÍ KAPITULA SV. KOSMY A DAMIÁNA 
 

zve 
K SLAVNOSTNÍ INSTALACI NOVÝCH KANOVNÍKŮ 

 
MGR. MICHALA PROCHÁZKY 

vikáře staroboleslavského 
a 

ING. ZDENKA WASSERBAUERA, TH.D. 
faráře u Nejsvětějšího Srdce Páně  

v Praze na Vinohradech 
 

o 2. neděli postní 4. března 2012 v 18.00 hod. 
která proběhne při pontifikálních nešporách v basilice sv. Václava 

ve Staré Boleslavi za účasti 
J. Em. Dominika kardinála Duky 

arcibiskupa pražského 
 

Svatý Václave, kníže náš, pros za nás Boha... 
/v basilice tuto neděli není Křížová cesta a večerní mše sv./ 

Kolegiátní kapitula sv. kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi 

Historicky se kapitula opírá o zakládající listinu z r. 1052, 
vydanou knížetem Břetislavem. Ten postavil nad 
mučedništěm sv. Václava kryptu sv. Kosmy a Damiána a 
kostel, který byl podle Kosmovy kroniky posvěcen 10. 
května 1046. Po svém tažení do Polska, při kterém bylo 
převezeno tělo druhého pražského biskupa sv. Vojtěcha z 
Hnězdna do Prahy, ustanovil při kryptě sv. Kosmy a 
Damiána kapitulu, která je po katedrální kapitule pražské 
nejstarší kapitulou v Čechách. 

CO ZNAMENÁ…. (převzato ze Zpravodaje pražské arcidiecéze – leden/2009) 

Kapitula 
1. Sbor kanovníků ustanovených při významném nebiskupském kostele je 
kapitula kolegiátní. 
2. Sbor kanovníků ustanovených při katedrálním chrámu je kapitula katedrální. 
3. V řeholních společnostech je kapitula shromáždění všech plnoprávných členů. 
Rozeznáváme kapitulu generální, provinciální, domácí. 
Kapituly katedrální – nejstarší českou kapitulou je pražská katedrální kapitula, 
byla vytvořena někdy po roce 973. Další katedrální kapituly jsou v Hradci Králové, 
v Litoměřicích, v Českých Budějovicích, v Olomouci a v Brně. 
Kapituly kolegiátní – nejstarší kolegiátní kapitula je u kostela sv. Václava ve 
Staré Boleslavi. Další kolegiátní kapituly jsou na Vyšehradě, u Všech svatých na 



Pražském hradě, na Karlštejně, v Litomyšli (z roku 1994), v Kroměříži a v 
Mikulově. 

Kanovníci - Členové kapituly, jejich povinností je provozovat 
chórovou modlitbu, pomáhat arcibiskupovi při správě a řízení 
arcidiecéze a zabezpečovat slavnostní bohoslužby. Kanovníci 
se dělí na sídelní a nesídelní a na řádné a čestné. Hodnostáři 
(probošt, děkan a další) jsou voleni kapitulou a biskup je 
potvrzuje.  

 
 

Liturgický kalendář 
 
04.03. 2. NEDĚLE POSTNÍ 
11.03. 3. NEDĚLE POSTNÍ 
18.03. 4. NEDĚLE POSTNÍ – SBÍRKA na charitní činnost 
19.03. Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie 
25.03. 5. NEDĚLE POSTNÍ 
26.03. Slavnost Zvěstování Páně 

Při dnešní liturgické slavnosti se slaví nejpodivuhodnější a 
nejpamátnější okamžik - vtělení Krista v Marii z Nazaretu, 
kterou si vyvolil nebeský Otec za matku pro svého Syna. 
Pravý Bůh přijal naši přirozenost a Maria, skvoucí se čistotou, 
obdržela po svém souhlasu důležitou roli spolupracovnice v 
Božím plánu spásy. Boží Syn, náš Vykupitel, stal se jedním z 
nás, abychom my měli účast na jeho božství. 
 
 
 

Prožít čtyřicet dní s Ježíšem 
  

Ve svém čtyřicetidenním trvání 
má postní doba nedocenitelnou a 
očividnou moc. Upomíná nás na určité 
události, které formovaly život a dějiny 
starého Izraele a které mají i pro nás 
hodnotu. Vzpomeňme například na 
čtyřicetidenní pobyt Mojžíše na hoře 
Sinaj, z něhož vzešel dar desek Zákona.  

* Postní doba nás chce především pozvat, abychom prožili s Ježíšem 
oněch čtyřicet dní, které strávil v modlitbě a postu na poušti, ještě než začal 
veřejně působit. Na Popeleční středu také my začínáme společně s křesťany 
celého světa cestu reflexe a modlitby, na níž duchovně stoupáme na horu 
Kalvárii a při tom rozjímáme o ústředních tajemstvích naší víry. Tímto způsobem 
se připravujeme na to, abychom po tajemství kříže prožili velikonoční radost ze 
vzkříšení. 
  * Postní doba nás povzbuzuje, abychom nechali svůj život prostoupit 
slovem Božím a poznali základní pravdu, tedy kdo jsme, odkud přicházíme a kam 
máme směřovat, která cesta je správná a po které se máme v životě dát.  



 * Postní doba nabízí cestu, která nám pomůže otevřít oči a vidět svou 
slabost i otevřít srdce milosrdné lásce Krista. Postní doba nás vede blíže k Bohu, 
a tím nám také umožňuje hledět na své bližní a jejich potřeby novýma očima. Kdo 
se totiž začne dívat na Boha a na Kristovu tvář, uvidí i svého bližního jinýma 
očima, objeví jeho osobnost, odhalí, co mu je ku prospěchu a co mu naopak 
škodí, pozná jeho potřeby a trápení. 

Postní doba je příležitostí k tomu, abychom se obrátili … … k lásce. 
  

Zpracováno podle knihy „365 dní s Benediktem XVI.“, 
 kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 celý svět uznal přínos žen k vývoji společnosti. 
2. Aby Duch Svatý daroval vytrvalost těm, kdo zvláště v Asii trpí 
diskriminací, pronásledováním nebo smrtí pro Kristovo jméno. 
3. Ať pečeť daru Ducha Svatého, kterou jsme přijali, nás uschopňuje 
vydávat světu svědectví víry a života. 

 



 
 

SESTRY VINCENTKY 
zvou děti 

na společné odpoledne… 
 

Kdy? V sobotu 10. 3. 2012 
Začátek? V 13:15 hodin 

Kde? V jídelně CHD 
 

 
 

ROK BIŘMOVÁNÍ 
 

DARY DUCHA SVATÉHO 
(časopis AMEN ) 

 
Moudrost je nejvyšší ze všech darů. Přichází na pomoc božské ctnosti lásky. S jeho 
pomocí vnímáme Boha jako duši naší duše, život našeho života Téměř experimentálně 
zakoušíme přítomnost Boží v činnosti, jakou v nás koná, v duchovní radosti a pokoji, 
kterými nás zaplavuje. To nijak nesouvisí s citovými nebo smyslovými prožitky, je to radost 
mnohem hlubší a niternější, která ve vyšších stupních duchovního života přichází zároveň 
s citovou vyprahlostí a temnotou V tomto životě zůstává dar moudrostí v temnotě víry, ale 
jeho vrchol směřuje až k nazírání Boha v nebeské blaženosti. 
 
Rozumnost nám pomáhá proniknout do smyslu zjevených pravd, je posilou pro ctnost 
víry. Víra je pouhým souhlasem se slovem Božím, který může existovat i ve stavu 
smrtelného hříchu. Dar rozumnosti však proniká obsahy víry, aniž by jim bral jejich 
tajemství. Proto je také přístupný jak pro vzdělané, tak pro prosté lidi. Mnozí, kteří nejsou 
schopni studovat důvody uvěřitelnosti, disponují darem rozumnosti v mnohem větší míře 
než učenci. Nahlížejí nekonečnou velikost Boží, hloubku vztahů v Nejsvětější Trojici nebo 
hluboké pokořeni vtěleného Slova s takovou intenzitou, která nekonečně přesahuje 
možnosti stvořeného rozumu. 
 
Umění nemá nic společného s múzami. Vede nás, abychom svatě posuzovali stvořené 
věci, buď že nám ukazuje jejich nicotu, nebo nás vede jejich prostřednictvím k Bohu. Dává 
nám poznat, že tvorové sami o sobě nejsou nic a že se na ně nemáme vázat jako na svůj 
poslední cíl. Na jeho vrcholu máme sílu k odříkání až k hrdinskému stupni. Připodobňuje 
nás ukřižovanému Kristu, připojuje nás k velkému tajemství vykoupení. Zvláště je to uměni 
poznat závažnost hříchu, které má za ovoce nadpřirozenou lítost. Tento dar souvisí se 
ctností naděje a řídí dary rady, síly a nábožnosti 
 
Rada zdokonaluje ctnost opatrnosti, tedy schopnost správně se rozhodovat, volit dobré 
prostředky k cíli. Jenže v lidském životě přicházejí situace, kdy se musíme rozhodovat 
mezí dvěma zly Dobro jednoho je často zlem pro jiného. Jindy nám zase chybí dostatečný 
rozhled pro to, abychom se mohli rozhodnout v závažné věci, protože nám všechny 
možnosti připadají stejně dobré. Dar rady přichází na pomoc při volbě nejlepších 



prostředků k věčnému cíli; ukazuje, co je třeba činit a čeho se varovat, co říci a co 
zamlčet, co podnikat a čeho nechat. 
 
Síla nám dává odvahu podnikat pro Boha veliké věci a snášet útrapy. Je doplněním ctnosti 
statečnosti. Vnuká nám neochvějnou důvěru v pomoc Boží, i v nejtěžším utrpení posiluje 

duši nadpřirozenou radostí ze spojeni s Kristem. Zároveň 
podpírá ty, kteří procházejí obdobím vnitřní vyprahlosti, kdy 
nezakoušejí Boží přítomnost a lásku Posiluje jejich víru a 
zbožnost, aby neklesli a nevzdálili se od Boha. 
 
Bázeň nevzbuzuje strach, ale posvátnou úctu před svatostí. 
Přichází na pomoc ctnosti mírnosti. Chrání nás před poklesky 
naší zkažené přirozenosti. Nejprve vnuká odpor k hříchu a 
chrání před pokušením, v dalším stupni v nás vzbuzuje 
synovskou úctu k Boží velebnosti, chrání před neúctou ke 
svatým věcem a před opovážlivostí. 
 

Nábožnost (zbožnost) je pozitivním doplněním daru bázně. Plní nás synovskou oddanosti 
k Bohu, pobízí nás, abychom s ochotou a láskou plnili všechno, co se týká modlitby, 
bohoslužby, rozvíjení duchovního života. Je tedy dovršením ctnosti spravedlnosti, v níž 
dáváme Bohu i bližnímu to, co mu náleží. V nejvyšším stupni nás pobízí zcela se oddat 
službě Boži, přinášet Bohu všechny své skutky jako oběť ve spojení s jedinou dokonalou 
oběti našeho Spasitele 

 

Oznámení 
 

* J Výuka náboženství v jídelně Charitního domova ve Staré Boleslavi, 
každé druhé 13.03. a čtvrté 27.03. 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 31.03. 2012 – Den modliteb za národ a za arcidiecézi – mše sv. v 9:15 hod.  
* Svatá Anežka Česká, princezna a řeholnice – Výstava byla zahájena 24. listopadu 
2011 a potrvá do 25. března 2012. 

 

* AKCE FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM NA BŘEZEN 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  
¾ Setkání členů pastorační a ekonomické rady farnosti v pátek 2. Března 

prosím členy pastorační rady i členy ekonomické rady naší farnosti, aby si 



udělali čas na krátké společné setkání v pátek 2. března od 19.00 hod. na 
faře 

· 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 9. 

(podvečera) do soboty 10. března (večera) opět v Nymburce 
· Přednáška o misi Mezinárodního červeného kříže v Pákistánu 15. 

března 
¾ odložená přednáška (s promítáním obrazové prezentace) Kláry Mičkalové, 

pracovnice a tlumočnice Mezinárodního červeného kříže, o činnosti této 
organizace v Pákistánu a v ostatních zemích regionu se bude konat ve 
čtvrtek 15. března od 19.00 hod. na faře 

· Postní duchovní obnova pro farnost v sobotu 24. března v Brandýse 
n/L. 

¾ postní duchovní obnova pro farnost se uskuteční v sobotu 24. března 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. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D. 
· Křížové cesty v postní době každý pátek v Brandýse n/L. 
¾ pobožnosti křížové cesty se budou konat každý pátek (kromě pátků 24. února 

a 9. března) 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 

2. dubna od 18.30 do ca 20.30 hod. ve farním kostele v Brandýse n/L.  
 
 

Tvá křehkost může být užitečnější  
než tvá dokonalost... 

José Carlos Bermejo 
 

Prodavač s vodou vykonával každé ráno stejný rituál – položil si na 
rameno prkno a na každý konec připevnil džbán. Potom šel k řece, naplnil 
džbány vodou a donesl ji zákazníkům do města. 

Jeden ze džbánů měl však hodně trhlin a ztrácel spoustu vody. Druhý byl 
nový a velmi pyšný na svou práci, neboť jeho majitel získával z prodeje vody, 
kterou nosil, velké množství peněz. 
 Po určité době začal mít popraskaný džbán komplexy a cítil se před 
druhým méněcenný. A tak se jednou rozhodl promluvit s majitelem. Navrhnul 
mu, aby ho odložil, když mu už téměř neslouží.  
 

Já nejsem hoden... 
  

 „Víš,“ řekl mu velmi smutně, „jsem si vědom 
svých omezení. Je mi dobře známo, že kvůli mně 
přicházíš o mnoho peněz. Jsem samá trhlina, a 
když dorazíme do města, jsem už poloprázdný. 



Nedá se nic dělat. Odpusť mi prosím mou slabost. Kup nový džbán, který 
odvede lepší práci, a mě odlož u cesty. Už ti nesloužím…“ . „Dobrá,“ 
odpověděl majitel, ale zítra si o tom ještě v klidu popovídáme. Druhého dne 
se cestou k řece otočil prodavač k popraskanému džbánu a řekl: „Podívej se 
pozorně na okraj cesty a řekni mi, co vidíš.“ 
  „Nikdy jsem si toho nevšiml," odpověděl popraskaný džbán, „ale až teď 
vidím, že okraj cesty je posázený květinami. Je to krása!“ 
  

Díky tvým trhlinám vzniklo něco krásného... 
  

„Tak vidíš, milovaný džbánku,“ odpověděl prodavač s úsměvem, „okraje 
cesty jsou krásné jako zahrada, a je to díky tobě, protože je zavlažuješ každý 
den cestou od řeky. Už před dlouhou dobou jsem si všiml, že ztrácíš hodně 
vody, proto jsem nakoupil semena květin všeho druhu a jednou cestou k řece 
jsem je podél okraje zasel. A při zpáteční cestě, aniž bys to tušil nebo si to 
přál, jsi moji sadbu zalil. Každý den se tak díky tvým trhlinám probudilo 
mnoho semen, otevřela se poupata a já je můžu utrhnout, svázat do kytice a 
nabídnout Stvořiteli.“ 
  A ten dobrý muž se sklonil a začal vybírat nejkrásnější květiny, které toho 
dne vyrostly, a nabídnul je Tvůrci všeho. 
  Tentokrát džbán pokropil cestu ještě lépe. Jednak vodou z trhlin a také 
slzami vděčnosti.  

Se svolením zpracováno podle knihy: 
 Příběhy pro uzdravení duše, 

 
 

Tvoří nové i ve tvém životě…            
 

Toto praví Hospodin: "Nevzpomínejte na věci minulé, nedbejte na to, co 
se dávno stalo! Hle, já dělám věci nové, teď již vzcházejí, což to neznáte? Cestu 
vytvořím na poušti a řeky na neschůdných místech." (Iz 43,18-19)  
 

Do minulosti se můžeme obracet různým způsobem. Můžeš znovu a 
znovu zvažovat svá rozhodnutí a přemýšlet, co by bylo, kdyby ses zachoval jinak. 
Někdo se stále zaobírá svými selháními a nezdary, až uvízne v pocitu, že to jeho 
život nenapravitelně poznamenalo. Anebo je možné pozorovat, jak Bůh 
"pospojoval body", jak říkal Steve Jobs, které spolu nesouvisely, dal jim smysl a 
vytvořil z nich něco nového. To druhé má smysl. 

Podobné to je s budoucností. Mnoho lidí se trápí obavami, protože ne 
všechno můžeme ovlivnit a budoucnost tak 
nemáme pod kontrolou. Někdo si naopak 
vysní ideální představu, která ale není 
realistická.  

Anebo můžeš uvěřit, že Bůh i 
teď tvoří něco nového, i když to ještě 
není vidět, že spojuje body a připravuje 
cestu tam, kde nebyla, k něčemu 
mnohem lepšímu a smysluplnějšímu, než tě kdy napadlo. J 


