
 
 

 
 
 

 
 

 
 

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 9.04. v 10:30; neděle 15:00 hod.   

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/


Týden modliteb za mládež  
od 25. 3 do 1. 4. 2012 

  
V celé ČR bude probíhat od 25. 3 do 1. 4. 2012 Týden 

modliteb za mládež, který vyvrcholí připomenutím 27. světového 
dne mládeže na Květnou neděli. 

Letošní „Týden modliteb za mládež“ bude prožíván ve znamení oslavy 
XXVII. světového dne mládeže, který se slaví v jednotlivých diecézích (tzv. 
Diecézní setkání mládeže) a v rámci ČR také během 5. celostátního setkání 
mládeže ve Žďáru nad Sázavou (14. – 19. srpna 2012). 
 Cíle tohoto týdne jsou tři: 
 - doprovázet aktivity mládeže a aktivity pro mládež společnou modlitbou, protože 
„bez Božího požehnání, marné lidské namáhání“; letos především prosit za 
požehnání Celostátního setkání mládeže, 
 - pomoci mladým lidem uvědomit si, že jsou živou součástí společenství církve,  
- vnímat krásu i náročnost životního období, ve kterém se uskutečňují volby 
ovlivňující celý následný život, společnost i církev. 

 
„Pane Ježíši Kriste, prosíme Tě za mladé lidi celého světa: 
chraň je před hříchem a daruj jim vytrvalost ve zkouškách. 

Kéž poznají své životní povolání a mají odvahu se pro ně velkoryse rozhodnout. 
Zvláště tě prosíme, požehnej všem, kteří se sejdou ve Žďáru nad Sázavou, 

aby přijali dary Ducha Svatého: lásku, radost a pokoj, a aby se tak stali 
věrohodnými svědky tvé lásky všude, kam je posíláš. 
Prosíme o to na přímluvu Tvé i naší maminky Marie: 

Zdrávas, Maria …“ 
 

Bůh mě nesoudí 
 

"Bůh přece neposlal svého Syna na svět,  aby svět odsoudil,  ale aby svět byl 
skrze něho spasen.  Kdo v něho věří, není souzen."     (Jan 3,17-18)  
 
Od malička jsme zvyklí na to, že nás někdo hodnotí a posuzuje. Druzí si všímají  
našich slabostí a nedostatků. Naše chyby a omyly jsou přetřásány a kritizovány. 
Naše schopnosti a úspěchy jsou porovnávány s ostatními. 

 
Naučili jsme se jednat stejně. 

 
K tomu jsme zažili zklamání a nemilá 

překvapení od těch, 
kterým jsme důvěřovali. Zdá se, že 

posuzování je nezbytné. 
 

Není snadné uvěřit, že existuje někdo, kdo 
jedná jinak. A přesto právě o tom nás Bůh 

ujišťuje. Neposlal k nám svého Syna, aby nás 



soudil, ale aby nám nabídl pomoc a záchranu. Ježíš mě neposuzuje. Nehodnotí, 
jestli si jeho pomoc zasloužím. Dokonce mě ani nesrovnává s ostatními. 

 
Každý, kdo mu to uvěří, zakusí, jak je osvobozující stát před někým, kdo mě zná 

a přitom nesoudí, kdo mě s láskou přijímá a nabízí pomoc. 
Kvůli tomu přišel. 

 
 

Liturgický kalendář 
 
01.04. KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE – žehnání ratolestí 
 * není mše sv. ve Skorkově 

- 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. 

 
05.04. ZELENÝ ČTVRTEK 

9:30 hod. - Missa Chrismatis - mše sv. v katedrále 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha - při níž bude otec 
arcibiskup 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 

 
05.04. ZELENÝ ČTVRTEK – večerní mše na Památku Večeře Páně se slaví na 
památku Ježíšovy poslední večeře, ve které zanechal vrcholný odkaz své lásky, 
svatou Eucharistii. 

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. 

 
 



Všetaty - Sv. Petra a Pavla   16:00 hod. 
Brandýs nad Labem - Obrácení sv. Pavla 18:00 hod. 
Stará Boleslav – Nanebevzetí Panny Marie 18:00 hod. 

 
 
06.04. VELKÝ PÁTEK – den přísného postu - 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. – SBÍRKA NA SVATOU ZEMI 

 
Křížová cesta:  

Brandýs nad Labem - Obrácení sv. Pavla          15:00 hod. 
Stará Boleslav – Nanebevzetí Panny Marie 15:00 hod. 
 
 Velkopáteční obřady: 
Kostelec nad Labem - Sv. Víta    15:00 hod. 
Všetaty - Sv. Petra a Pavla   17:00 hod. 
Brandýs nad Labem - Obrácení sv. Pavla 18:00 hod. 
Stará Boleslav - Nanebevzetí Panny Marie 18:00 hod. 

 
07.04. BÍLÁ SOBOTA 

*8:00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi 
modlitba Ranních chval z Denní modlitby církve. 
*8:30 hod. Modlitba v kostele Obrácení sv. Pavla - Brandýs n.L. 

 
 

DOBA VELIKONOČNÍ 
 
07.04. 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.  

 
Stará Boleslav - Nanebevzetí Panny Marie 20:30 hod 
Brandýs nad Labem - Obrácení sv. Pavla 20:30 hod. 
                                                 

 
08.04. 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. 
  Mratín - sv. Michaela, Archanděla  16:15 hod. 
  Stará Boleslav - sv. Václava   18:00 hod. 
 
09.04. Pondělí v oktávu velikonočním 

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. 
 
 

SOBOTA 14. DUBNA 
EKUMENICKÝ, POVELIKONOČNÍ PROGRAM 

PŘI KOSTELE SV. PETRA NA VYŠŠÍM HRÁDKU 
Neformální setkání - nejen místních křesťanů, 
ale i zájemců z širší veřejnosti našeho města 

 
 
17:30 ZAHÁJENÍ V KOSTELE - půlhodinová 
pobožnost: charakter postav velikonočního 
evangelia 
18:00 PAŠIJOVÁ HRA - tradiční velikonoční 
drama se odehraje v areálu fary a kostela mezi 
účinkujícími skupina historického šermu 
 
 
15.04. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 
19.04. Výroční den zvolení papeže Benedikta XVI. 
22.04. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
23.04. Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze 
25.04. Svátek sv. Marka, apoštola 
29.04. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu 

 
 

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 mnoho mladých lidí zaslechlo volání Krista a  

následovalo ho v kněžství a řeholním životě. 



2. Aby vzkříšený Kristus byl znamením spolehlivé naděje  
pro muže a ženy afrického kontinentu. 

3. Za pomoc Ducha Svatého pro všechny životní situace,  
spojené s bolestí a utrpením. 

 

 
 

ROK BIŘMOVÁNÍ 
 
 

Sám  Ježíš  Kristus mluví o hříchu proti Duchu svatému (Mt 12,31; Mk 
3,28; Lk 12,10) ve zcela zvláštním smyslu. Tohoto hříchu se dopouští ten, kdo ze 
zjevné zlomyslnosti připisuje Boží díla ďáblovi, nikoliv jejich Původci, dobro-tě a 
moci Boží. Toto „rouhání nebude odpuštěno", jak říká Ježíš Kristus - ne proto, že 
by ze strany Boží nemohlo být odpuštěno, ale ten, kdo se tohoto hříchu dopouští, 
sám znemožňuje odpuštění pro svou zvrácenou vůli. 
 Hříchy proti Duchu svatému jsou vždy spojeny se skutečným pohrdáním 
nadpřirozených účinků, působených Duchem svatým v duši. Jedná se vždy o 
hříchy proti božským ctnostem, jejichž formální předmět je tímto hříchem 
bezprostředně znesvěcen buď vzdorným popíráním nebo zjevným pohrdáním 
apod. 
  
Uvádí se šestero hříchů proti Duchu svatému:  
 
1. formální nevěra: spočívá v tvrdošíjném zamítání nebo popírání zjevených 
pravd, ačkoliv byly poznány; 
2. zoufalství: popírá se jím Boží věrnost, která slíbila kajícímu hříšníku odpuštění 
jeho hříchů; 
3. hříšné spoléhání na Boží milosrdenství: dopouští se ho ten, kdo hřeší proto, že 
Bůh odpouští; nedopouští se však tohoto hříchu ten, kdo při hříchu doufá, že mu 
bude odpuštěno; 
4. tvrdošíjná nekajícnost: spočívá v záměrném rozhodnutí vůle neuznávat zlo 
hříchu, a proto se z něho nekát, jako by hřích nic nebyl nebo byl dokonce ctností; 
5. zatvrzelost srdce až do konce: spočívá v pevném rozhodnutí vůle zůstat až do 
konce života nekajícím a zemřít ve hříších; 
6. nenávistná závist Božího přátelství bližnímu: touto závistí se prohřešuje ten, 
kdo si přeje nebo tak jedná, aby v bližním zničil Boží lásku, tj. posvěcující milost, 
která mu na bližním vadí. 
  

Jak je vidět, první hřích je proti víře, druhý a třetí proti naději a ostatní 
jsou proti lásce Boží.  

(Převzato z Jan Merell, Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963. Redakčně upraveno.) 
 

Oznámení 
 

* J Výuka náboženství v jídelně Charitního domova ve Staré Boleslavi, 
v dubnu - pouze ve čtvrté 24.04. úterý v měsíci od 15:00 hod. - info otec Michal. 



* Vikariátní konference se koná v úterý 17.04. 2012 v Brandýse nad Labem – 
mše sv. v 9:00 v kostele Obrácení sv. Pavla 
* Postní duchovní obnova – „Chcete-li kráčet po vodách, musíte vystoupit z lodi“ – poslední 
setkání čtvrtek 29.3. 2012 v Charitním domově ve Staré Boleslavi a to od 19:00 hod 
* Sobota 28.04. 2012 – Den modliteb za národ a za arcidiecézi – mše sv. v 9:15 hod. 
 

* J Duchovní obnova zaměřená na ŽIVOT ze svátosti biřmování – nejen pro 
ty, kteří svátost biřmování přijali v minulosti, často ve věku 
dospívání, a touží její sílu obnovit. Budeme se setkávat opět ve 
čtvrtek 12.4. – 24.5. 2012 od 19:00 hod v jídelně Charitního 
/kněžského/ domova. V roce 2013 oslavíme jubileum příchodu sv. 
Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a v rámci této přípravy je rok 
2012 věnován svátosti biřmování.  „Bude velice záležet na tom, 

abychom se vrátili k Duchu jako k tomu, kdo v průběhu dějin buduje Boží 
království a připravuje jeho plné zjevení v Kristu Ježíši tím, že působí v lidském 
nitru a dává vyklíčit i v každodennosti lidského života semenům definitivní spásy, 
která se uskuteční na konci věků.“ J 
 

 

* AKCE FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM NA DUBEN 2012 
Podrobnější informace jsou oznamovány vždy v nedělních oznámeních 

a zveřejňovány na internetových stránkách farnosti 
· Předvelikonoční zpovídání v naší farnosti 
¾ v pondělí 2. dubna od 18.30 do ca 20.30 hod. ve farním kostele v Brandýse 

n/L. (za účasti ještě dalších dvou 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 samostatný rozpis  
· Výtvarný workshop pro mladší děti 
¾ výtvarný workshop pod vedením Davida Války, ředitele galerie Crux, bude 

v pátek 13. dubna od 15.00 hod. v galerii Crux v Brandýse n/L.  
· Svatovojtěšská pouť ve Sluhách 
¾ slavnostní mše svatá ke cti sv. Vojtěcha bude ve Sluhách v pátek 20. dubna 

od 18.00 hod. (v ten den odpadne pravidelná mše svatá v Brandýse n/L.) 
· Dubnový výlet pro děti  
¾ v sobotu 21. dubna  
¾ bližší informace budou oznámeny v nedělních oznámeních 
· Audience u císaře Karla 
¾ slavnostní koncelebrovaná mše svatá se vzpomínkou na blahoslaveného 

Karla Habsburského se uskuteční v rámci farní mše svaté v neděli 29. dubna 
od 8.30 hod. ve farním kostele v Brandýse n/L. (viz samostatný plakát) 

· Pravidelné sbírky na opravu našich kostelů, především kostela farního 
¾ se konají vždy první neděli v měsíci při všech bohoslužbách  
¾ všem dobrodincům patří velký dík 
· Čtvrteční mše svaté především pro děti a jejich rodiče 
¾ se konají každý čtvrtek od 18.00 hod. ve farním kostele v Brandýse n/L. 
· 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  

 
 

Sobota 28. dubna 
/podrobný program naleznete na nástěnkách kostelů/ 

Audienci u císaře Karla I. 
u příležitosti 90. výročí skonu  

Jeho Veličenstva císaře Karla I. Rakouského  
120. výročí narození Jejího Veličenstva císařovny a královny 

Zity Habsburské a nedožitých 100. narozenin  
Jeho císařské a královské Výsosti  

                             Dr. Otty Habsburského, čestného občana města 
 

a 
 

Rudolfínské slavnosti 
u příležitosti 400. výročí úmrtí i 460. výročí narození  

Jeho Milosti Císařské Rudolfa II. 
 
11.00 v zahradě zámku Brandýs nad Labem Slavnostní 
nástup vojenských historických jednotek doprovází Ústřední 
hudba Armády ČR 
12.00 Průvod do Staré Boleslavi  
12.30 Poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie - Audienční mše sv. u Palladia 
země české s relikvií bl. císaře a krále Karla I. Rakouského 

Zazní   Missa III Adama Václava Michny z Otradovic  
Orchestr Far Musica a sbory Václav a Bojan řídí Zdeněk Klauda 

 
Neděle 29.dubna 

8:30 Slavná mše v kostele Obrácení sv. Pavla v Brandýse nad Labem  
hudbu renesance a baroka provede Musica Florea Praga 

 
 
 


