
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

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. ThLic. Jan Houkal,Th.D. 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 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.  
Kozly - Všech svatých sobota 16:30 hod.- s nedělní platností 
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; mobil: 602 293 893; www.staraboleslav.com  

mailto:jan.houkal@seznam.cz
http://www.farnostbrandys.cz/
mailto:fara@staraboleslav.com
http://www.staraboleslav.com/


XXIII. FESTIVAL MUSICA ANGELICA 2015 
 

 
I. koncert duchovní hudby 

31.5.2015  17:00 
Bazilika sv. Václava ve Staré Boleslavi 

  
Kantiléna, ZUŠ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, sbormistryně: Kristýna 
Vadassová, spolu s Komorním orchestrem ZUŠ Brandýs nad Labem – Stará 

Boleslav, dirigent: Jaroslav Bayer 
Smíšený pěvecký sbor Triangl, ZUŠ Čelákovice, sbormistryně: Ladislava 

Šťastná, spolu s Komorním souborem Bohumíra Hanžlíka 
Bonifantes, Pardubice, sbormistr: Jan Míšek 

 
Nedělní večerní mše (31.5.2015) v 1800 hod. a Májová pobožnost  

v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
 

 
II. koncert duchovní hudby 

7.6.2015  17:00 
Chrám Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi 

  
Dětský pěvecký sbor Zvonky, ZUŠ Mnichovo Hradiště,  

sbormistři: Alena a Ladislav Hejlovi 
Pražská kantiléna, ZUŠ Praha 4 – Jižní Město, sbormistryně: Monika Nováková 

Severáček, Liberec, sbormistryně: Silvie Pálková 
 
 

MAMINKY, ŽENY A BABIČKY,  
VYDÁVEJTE SVĚDECTVÍ  

O ŽIVÉM JEŽÍŠI 
(papež František) 

 
Tváří v tvář sklíčenosti matek a otců 

 
Tváří v tvář sklíčenosti, která může nastat v životě toho, kdo se snaží žít 

víru jako matka a otec v rodině, říkám jasně: mějte vždycky v srdci jistotu, že Bůh 
jde spolu s vámi a ani na okamžik vás neopouští! Nikdy neztrácejme naději! 
Nikdy ji ve svém srdci nezhášejme! V našem světě existuje zlo, ale není tím, kdo 
je silnější. Silnější je Bůh a Bůh je naše naděje! Bůh nás doprovází.  
 

Ženy byly prvními svědky 
 

Ženy byly prvními svědky Ježíšova vzkříšení. Znamená to, že Bůh si 
nevybírá podle lidských kritérií. Prvními svědky Ježíšova narození jsou pastevci, 



prostí a obyčejní lidé; prvními svědky vzkříšení jsou ženy, které měly v tehdejší 
společnosti podřadné místo… 
 

Maminky a ženy, vydávejte svědectví o živém Ježíši 
 

Je to tak trochu poslání žen, žen matek, aby dosvědčovaly dětem, 
vnukům, že Ježíš je živý, živoucí, vzkříšený. Maminky a ženy, vydávejte toto 
svědectví! Bohu leží na srdci, nakolik jsme vůči němu otevření a zda jsme jako 
důvěřující děti. Přivádí nás to také k zamyšlení nad zvláštní rolí, jakou měly a 
mají ženy v církvi a na cestě víry při otevírání bran Pánu, v jeho následování a ve 
sdílení jeho lásky, protože pohled víry by měl být jednoduchý, hluboký a 
láskyplný. Apoštolové a učedníci mají obtížnější cestu k víře než ženy. 
 

Babička mi předala z víry mnoho 
 

Byla to moje babička, která mne naučila modlitbě. Předala mi mnoho z 
víry a vyprávěla mi příběhy světců. Právě ona mi předala víru ve vzkříšení. 
Dodnes mám mezi v breviáři (modlitební kniha ve dvou silných svazcích), kterou 
vozím všude s sebou, vložený rukopis své babičky. Je to jakási závěť zanechaná 
nám vnoučatům. 

Se svolením zpracováno podle knihy Andrea Tornielli Kvítky papeže Františka, kterou vydalo Karmelitánské 
nakladatelství. Redakčně upraveno. www.vira.cz 

 

 

Liturgický kalendář 
01.06. Památka sv. Justina, mučedníka 
03.06. Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 
04.06. Brandýská farnost – SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ - slavnostní mše 
svatá bude od 18.00 hod. ve farním kostele Obrácení sv. Pavla 
05.06. Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 
07.06. 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
07.06. Staroboleslavská farnost - SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 
 

VÝZVA K CELONÁRODNÍ SBÍRCE 
NA NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES 

 
Bratři a sestry v Kristu. 
V neděli 7. června, u příležitosti Slavnosti Těla a Krve Páně, vyvrcholí v 

jednotlivých farnostech a diecézích přípravy na 1. národní eucharistický kongres. 
Je to poprvé v novodobých dějinách, kdy české a moravské diecéze společně 
chystají takto rozsáhlé a organizačně náročné setkání, zaměřené na prohloubení 
úcty k Eucharistii. Dovolte nám proto, abychom Vás při této příležitosti poprosili 
rovněž o Vaši podporu při organizaci hlavní, národní části programu, která se 
uskuteční ve dnech 15. až 17. října v Brně. 

Formou celonárodní sbírky, jež byla společnou dohodou biskupů 

http://www.vira.cz/


vyhlášena na příští neděli pro všechny farnosti českých a moravských diecézí, se 
může každý podle své vůle a podle svých možností podílet na zajištění nutných 
praktických příprav kongresu a přispět tak k jeho zdárnému průběhu. Vám, kteří 
se zapojíte, již nyní srdečně děkujeme. 

S požehnáním, 
Vaši čeští a moravští biskupové 

 
11.06. Památka sv. Barnabáše, apoštola 
12.06. Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 
13.06. Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie 
13.06. Poutní mše sv. ke sv. Vítu v Kostelci n.L. v 1500 hod. 
14.06. 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

 
Milé děti! 

Oznamujeme Vám, že příští setkání bude v neděli 14. ČERVNA 2015. 
Těší se na vás sestry Vincentky J 

15.06. Sv. Víta, mučedníka 
21.06. 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 
FARNÍ DEN STAROBOLESLAVSKÉ FARNOSTI 

ZAHRÁDKA ZA KOSTELEM PANNY MARIE 
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA SETKÁNÍ 

 
24.06. Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 
28.06. Poutní mše sv. ve Skorkově 1030 hod. ze Sl. Narození sv. Jana Křtitele 
28.06. 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
28.06. Poutní mše sv. ve Všetatech v 830 hod. k sv. Petru a Pavlu 
29.06. Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ  
 - Svatopetrská SBÍRKA na bohoslovce  
 

Nadace Arcibiskupského semináře v Praze byla zřízena ve prospěch formace bohoslovců 
pražského semináře a za účelem finanční podpory sociálně slabých seminaristů. Dále ze svých zdrojů 
doplňuje dle potřeby a možnosti rozpočet bohosloveckých aktivit pro pastoraci povolání pod názvem 
Tammím. Nadace je zcela závislá na darech dobrodinců.  

Jistě se mnozí z Vás soukromě nebo společně ve farnosti modlíte za nová kněžská 
povolání. Písmo sv. nás ujišťuje, že účinnost modlitby je posílena skutkem lásky. Nabízíme různé 
možnosti podpory Arcibiskupského semináře. Jedna z cest je morální a duchovní podpora tím, že se 
stanete přáteli našeho semináře.  
 
Dalším způsobem je finanční podpora.  
JAK FINANČNĚ PODPOŘIT SEMINÁŘ?  

Můžete se stát sponzorem semináře a zaslat finanční dar na účet Nadace Arcibiskupského 
semináře. Potřebné údaje naleznete zde.  
Zejména při platbě převodem Vás laskavě prosíme, abyste vždy uvedli Vaše jméno a kontaktní 
adresu (např. v popisu příkazce, či ve zprávě pro příjemce), neboť z Vašeho převodu nám jinak není 
zřejmé, kým je daný dárce. Tyto údaje (včetně výše a data převodu) je možné zaslat též e-mailem, 
nebo poštou. Děkujeme   
MODLITBA  

Také se můžete zapojit do modlitby rozjímavého růžence za kněžská povolání, který 
sestavili bohoslovci. Tím je podpoříte duchovně a finančně zároveň. Každý týden bude za Vás 
sloužena mše svatá a pravidelně se na Vás bude pamatovat při modlitbě breviáře. Ale co je 
hodnotnější: Váš skutek bude zapsán v nebi. 



"Neboť je-li tu ochota, je milá podle toho, co kdo má, ne, co kdo nemá. Nebylo by totiž dobré, že byste 
jiným v tísni ulehčili, a sami do ní upadli. Spíše má nastat jakési vyrovnání, za nynějších okolností to, 
co vám přebývá, jim prospěje v nedostatku, aby zase jejich přebytek doplnil to, co potřebujete vy. Tak 
se to vyrovná, jak stojí v Písmu: 'Kdo (nasbíral) mnoho, tomu nepřebývalo, a kdo málo, neměl 
nedostatek'". (2Kor 8,12-15) 

 
Pán Bůh zaplať za jakoukoliv podporu.  

 

MÁTE NĚKOHO ZNÁMÉHO V PRAZE, S 
KÝM BYSTE SE CHTĚLI PODĚLIT O SVOU 

KŘESŤANSKOU VÍRU?  

POZVĚTE HO NA DNY VÍRY... 

V týdnu od soboty 30. 5. do soboty 6. 6. 2015 proběhne na nejrůznějších 
místech Prahy týdenní projekt "Dny víry", který má za cíl představit podstatu 
křesťanství a životní styl křesťanů 21. století. Na mnoha místech se uskuteční 
přednášky, koncerty, výstavy, duchovní programy, ale i filmový festival či 
programy pro děti a rodiny.    

 "Naší snahou je prezentovat křesťanskou víru. Nechceme se věnovat ani 
politice, ani majetku, ale rádi bychom ukázali pestrost a podstatu křesťanské víry 
v dnešní době pro moderního člověka. Vzdáleně to lze pojmout jako festival 
představující křesťanství v naší zemi v současnosti," vysvětlil vedoucí 
organizačního týmu projektu P. Michal Němeček. "Obsahová šíře programů je 
opravdu rozmanitá - v rámci Dnů víry se uskuteční veřejné přednášky známých 
osobností, koncerty vážné i moderní hudby či modlitby pro veřejnost, ale rovněž 
dětské dny, pikniky v parku nebo povídání o křesťanské víře u piva," prozradil 
Němeček.  Kompletní přehled všech chystaných aktivit si můžete prohlédnout na 
webových stránkách: www.dnyvíry.cz 

   Chcete, aby tato akce přinesla užitek? Prosíme, modlete se za 
požehnání pro tento projekt, a pokud můžete, pozvěte na tuto akci někoho 
vašeho známého, který víru hledá...  

NEBESKÝ OTČE, 
chválíme tě, že jsi poslal na svět svého milovaného Syna Ježíše. Děkujeme ti, že 
smíme být tvými dětmi a můžeme se radovat z tvé přítomnosti. Děkujeme ti, že i 
nás posíláš k lidem tohoto města. Prosíme tě, dej svým služebníkům, aby tvoje 
slovo hlásali s veškerou odvahou, a ty přitom zasahuj svou mocí, aby se skrze 
jméno tvého svatého služebníka Ježíše dála uzdravení, znamení a divy (srov. Sk 
4,29–30) 
 
PANE JEŽÍŠI, 
prosíme tě, abys to byl ty sám, kdo bude procházet ulicemi Prahy během 
pražských Dnů víry v červnu 2015. Prosíme tě, abys šel před námi a nám dal 



milost, abychom tě následovali, kamkoliv půjdeš, a šli tam, kam nás pošleš – k 
mladým, rodinám, dětem, lidem osamoceným i dříve narozeným. 
 
 DUCHU SVATÝ, 
víme, že bez tvé pomoci nemůžeme dělat nic. Otec nám ale slíbil, že jistě přijdeš 
k těm, kteří tě prosí. A tak tě prosíme, abys nás vedl svým vnuknutím a 
připravoval si už teď srdce těch, kteří se během těchto Dnů víry setkají se zvěstí 
o Ježíši Kristu. Učiň v jejich srdcích půdu úrodnou a nám dej správná vnuknutí, 
slova i skutky, abychom sjednoceni v jeho jménu byli věrohodnými svědky 
evangelia dnes. 
 
 

Úmysly apoštolátu modlitby na rok 2015 
 

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 imigranty a uprchlíky, aby nalezli přijetí v zemích, do nichž přicházejí, a 
aby se tam s nimi jednalo s úctou. 
2. Za mladé lidi, aby osobní setkání s Ježíšem vzbudilo v mnoha z nich touhu 
nabídnout mu svůj život v kněžství nebo v zasvěceném životě. 
3. Za církev, aby byla domovem a školou společenství. 
 

 
NEDAT SE ZAVALIT PRACÍ 

Michel Quoist 
 
  
Horečná činnost je jedním z velkých soužení 

moderního světa. Člověk má příliš co dělat a chtěl by udělat vše. Protože na to 
nemá dost času, spěchá, běží, nervuje se, je vydrážděn, propadá malomyslnosti, 
ztrácí odvahu a nakonec se může stávat nesnesitelným. Vyčerpává se, zkracuje 
si život; neudělá to, co by chtěl, a to co udělá, dělá polovičatě. To je pohroma. Je 
třeba tomu odpomoci. Pomoci může: trocha sebeovládání, organizace práce a 
času a pohled na život z Božího úhlu pohledu. 
 
Několik rad pro tebe jak na to: 
  

· Mnozí lidé udělají mnohdy nepoměrně více práce než my. Proč? Umějí si 
vše správně rozdělit: chrání a hájí svůj klid, anebo jsou schopni si jej 
znovu získat; do každého úkolu se dávají celí. 



· Nepiš do dopisu: "Rád bych ti toho mnoho napsal, nemám pro sebe ani 
minutku, proto ti napíšu jen pár slov..." Napiš raději hned těch pár slov, 
zcela jednoduše a prostě: získáš čas a uchráníš svůj klid... 

· Chce se někdo s tebou sejít? Nezačínej s protestováním: "Není to 
možné, jsem zadán, zavalen", protože tak jako tak skončíš tím, že se s 
ním dohodneš na termínu. Řekni mu s úsměvem: "Ale ano, rád" a 
nabídni mu první volné datum, i kdyby to bylo ještě dosti vzdálené. 

· Často ti říkají: "Netroufal jsem si vás tehdy vyrušovat, vypadal jste příliš 
zaměstnaně." To je vážná věc, neboť mezi tím přišla řada jiných a zase 
odešli a neřekli ti to. A možná že právě ten první tě potřeboval. 

· Nikdo se nesvěřuje přetíženému člověku, každý uhádne, že u něho není 
místo pro porozumění: má přece starostí až nad hlavu. 

· Máš k dispozici dostatek času, ale trávíš ho tak, že jím plýtváš.... 
· Spát a oddechnout si není ztráta času, spíše zisk. Jsi prací opravdu 

přetížen? Zasvěť svůj spánek nebo odpočinek Pánu a buď klidný; 
neztrácíš čas. 

· Chybí-li ti čas k tomu, abys všecko udělal, zastav se na několik okamžiků 
a pomodli se. Pak si rozvrhni čas před zrakem Božím. K tomu, co nám 
Bůh uložil, má člověk vždy dost času a Božích prostředků. 

(Podle Michela Quista, z knihy Mezi člověkem a Bohem) 

 
Oznámení 

 
* Vikariátní konference je v Brandýse n.L. – úterý 16.06. 2015 – mše v 900 hod. 
* Mše sv. „Za náš národ, naši zem“ – sobota 27.06. 2015 v 915 hod. 
*Pozn. Vážení, pokud někomu přestal docházet elektronický zpravodaj, nebo má o jeho elektronické 
zasílání zájem – prosím napište mi na fara@staraboleslav.com Děkuji o. Michal 

 
 

* AKCE FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM NA ČERVEN 2015 
Podrobnější informace jsou oznamovány vždy v nedělních oznámeních 

a zveřejňovány na internetových stránkách farnosti 
 

· Slavnost Těla a Krve Páně ve čtvrtek 4. června 
¾ slavnostní mše svatá bude od 18.00 hod. ve farním kostele v Brandýse n/L. 
· Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova v pátek 12. června 
¾ slavnostní mše svatá bude od 18.00 hod. ve farním kostele v Brandýse n/L. 
· Setkání kněží našeho vikariátu v úterý 16. června 
¾ od 9 hod. bude ve farním kostele v Brandýse n/L. sloužena mše svatá 
¾ večerní mše svatá v Lázních Toušeni a Teologický klub budou jako obvykle 
· První svatá zpověď našich dětí v sobotu 20. června 
¾ se uskuteční v sobotu 11. června od 8 hod. ve farním kostele v Brandýse n/L. 
· První svaté přijímání našich dětí v neděli 21. června 
¾ bude při pravidelné mši svaté v Brandýse n/L. od 8.30 hod. 

mailto:fara@staraboleslav.com


¾ ostatní mše svaté budou v tento den podle obvyklého rozpisu 
· Závěrečné „Riskuj!“ při náboženstvích ve středu 24. června 
¾ závěrečné „Riskuj!“ o ceny proběhne při všech náboženstvích 
¾ závěrečné Rozhovory o víře pro mládež budou jako obvykle 
· Dětské odpoledne, mše svatá a „zahradní slavnost“ ve čtvrtek 25. 

června 
¾ se uskuteční od 15.00 hod. na farní zahradě v Brandýse n/L. 
¾ od 18.00 hod. pak bude ve farním kostele v Brandýse n/L. slavnostní mše 

svatá na ukončení školního roku  
¾ po mši svaté bude následovat „zahradní slavnost“ pro všechny farníky na 

farní zahradě 
· Přihlášky na letní akce pro děti a mládež 
¾ Turistická a poutní velkovýprava pro starší děti a mládež Hory Středního 

Slovenska 2015 od pondělí 20. července do soboty 1. srpna 
¾ Poutní čundrovýprava pro starší děti a mládež České středohoří 2015 (pokud 

bude o akci zájem) od pondělí 10. do pátku 14. srpna 
¾ Letní dětský tábor Mariánská 2015 od soboty 22. do soboty 29. srpna  

 
 

 
 
 

28. května 2015 
v den svátku  

Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 
 

byla k Bohu povolána ze společenství  
sester Apoštolátu sv. Františka 
s. Ludvika – Miloslava Vlažná 

 
Narodila se 16. srpna 1926 

a od roku 1990 sloužila v serafickém duchu  
ve Staré Boleslavi, kde církvi a světu, pokornou a užitečnou láskou  

zpřítomňovala a zviditelňovala milujícího Krista Spasitele a 
zvěstovala, že „Bůh je láska!“  

(z Konstitucí Sester Apoštolátu čl. 1-3). 
 

Rozloučíme se s ní při mši svaté 
ve středu 3. června 2015 v 11:00 hodin 

ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi 
 

Poté bude její tělo uloženo na místním hřbitově ke slavnému vzkříšení. 


