
 

 
 
 
 

 
 

 
 

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; 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 během zimního času není. 

R.D. Mgr. Michal Procházka, farář 
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/


Číst Bibli na mateřské? A kdy asi?! 
 

Stěžovala si onehdy jedna mladá maminka 
dvou malých dětí, že ji to doma nějak nebaví. Že své 
děti sice velmi miluje, ale otravuje ji, že jí pořád visí 
na šosu, že ji napadají nápady pro děti už věkem 
starší, a tahle mrňata vlastně nedokáže kloudně 
zabavit. 

Při dvou malých dětech nemám na Boží slovo čas! 

„Vždycky vymyslím nějaký výtvarný projekt. Hodinu to chystám, děti se zabaví na 
deset minut, popatlají všechno kolem kromě připraveného papíru a pak to dvě 
hodiny uklízím. Jsem z toho strašně unavená a na nic jiného mi už nezbývají 
síly.“ Na otázku, co jí k tomu říká Pán Bůh, odpovídá obranou, že vůbec, ale 
vůbec nemá čas na čtení Božího slova. Jak by také mohla při dvou malinkých 
dětech!  

„A to ani na pět minut?“ „No pět minut by se snad našlo,“ nakonec váhavě 
připustila, „někdy se dopoledne děti koukají na Kouzelnou školku… třeba by to na 
chvíli vydržely. Tak já to zkusím,“ rozhodla se. 

Maminka si bude číst z té důležité knihy! 

Po týdnu vyprávěla ona mladá žena na setkání maminek: „Tomu nebudete věřit! 
Ono to jde!“ Její tvář svědčila o výjimečných zážitcích. „Řekla jsem dětem, že ony 
se teď budou dívat na pohádku a maminka si bude vedle v kuchyni číst z této 
velmi důležité knihy. V ní je napsáno, co Pán Bůh říká. Třeba o tom, jak správně 
vychovávat děti. Děti seděly celou půlhodinu u televize, dívaly se a vůbec mě 
nerušily. Tak to bylo třikrát. Pak jsem jednou přišla za nimi, že se budu taky 
koukat na pohádku, ale dcerka mi řekla – maminko, jdi si číst z té důležité knížky, 
my si tě pak vyzvednem. Děkovala jsem Bohu.“ 

Bůh promlouvá, Bůh jedná 

„No vidíš, to je úžasný,“ na to ostatní maminky. „Ale to ještě není všechno. 
Prosila jsem Boha, aby mi ukázal, co s těmi dětmi mám dělat, aby je to bavilo a 
abych já z toho nebyla tak strašně vyčerpaná. Šokovalo mě to ale, měla jsem 
totiž dojem, že Bůh říká: "Lehni si na matraci a nic nedělej". My totiž máme na 
zemi takovou matraci na hraní. Připadalo mi to zvláštní, ale udělala jsem to. 
Natáhla jsem se na zem na matraci a čekala jsem, co se bude dít. Děti se kolem 
mě s nadšením šmrdolily, tulily se, mazlily, dávaly mi pusinky, pokládaly mi na 
hlavu medvídka a sundávaly medvídka, no co bych vám líčila, dvě hodiny utekly 
jako nic. 

Se svolením zpracováno z knihy Hany Pinknerové: 
Co Bůh šeptá maminkám, 

   kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. 

http://www.ikarmel.cz/kniha/Co-Buh-septa-maminkam_101528.html


Adventní věnec  
 

Věnec je od nepaměti symbolem vítězství a 
královské důstojnosti. I Bible mluví o věnci jako o projevu 
úcty, radosti a vítězství. Adventní věnec je holdem tomu, 

kdo je očekáván, a kdo zároveň již přichází jako vítěz, 
jako král a osvoboditel: Ježíš Kristus. Rozlévající se světlo z hořících svící 

vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť on je 
"Světlo světa" (Jan 8,12). Každému, kdo věrně a s láskou vyhlíží příchod Páně, 

bude předán věnec spravedlnosti, vítězný věnec života. 
 

„Neboj se. Buď věrný a dám ti vítězný věnec života.“ (srv. Zj 2,10) 

 
„Milosrdný a dobrý Bože, ty jsi pramenem veškerého požehnání. Prosím tě, 

požehnej tento adventní věnec  a celou adventní dobu, ať se znovu zacelí a zahojí vše, 
co se během uplynulého roku pokazilo.  

Prosím tě, požehnej také mně i všem lidem, kteří mi leží na srdci. Vztáhni 
svou žehnající pravici nad všechny lidi. Požehnej dílo mých rukou, aby se má práce 
stala požehnáním pro druhé. 

Požehnej všechny lidi, kteří se necítí milováni. Pošli jim své požehnání v 
podobě lásky. Sešli své požehnání v podobě naděje  všem zoufajícím a zoufalým, sešli 
své požehnání jako nový život ustrnulým, jako světlo těm, v jejichž srdcích se 
zatemnělo. 

Požehnej těm, kteří jsou nemocní  a trpí sebou samými, aby dokázali načerpat 
novou naději.  Požehnej umírajícím tak, aby svým umíráním požehnali tomu, co 
pomíjí, a tak se stali sami požehnáním pro všechny, kteří ještě zatím žijí v časné 
skutečnosti. 

Požehnej nám všem, abychom se stávali požehnáním jedni druhým. Naplňuj 
svým požehnáním celý svět, abychom i my dokázali vnímat tvůj svět jako jedno velké 
požehnání. 

Naplňuj svým požehnáním všechny mé blízké. Dej, ať dnes všude vnímáme 
tvé požehnání: v tichu, v modlitbě, v setkáních, v rozhovorech, při práci a vůbec ve 
všem, co prožíváme.  

Požehnej nám a všem našim blízkým dobrotivý a milosrdný Bůh, Otec i Syn i 
Duch svatý.“ 
 

TELEVIZE NOE OBNOVUJE VYSÍLÁNÍ V PRAZE 
 

Křesťanská televize Noe 23. listopadu 2012 obnovila pozemní digitální 
vysílání v Praze. Od pátku 23. 11. 2012 si diváci v Praze a části středních 
Čech mohou naladit tento program na 46. kanálu. Vysílače svým výkonem 
pokrývají více jak 1,6 miliónu obyvatel. 

Po více než dvou letech tak mohou diváci sledovat televizi Noe, která se 



znovu zařadila mezi volně dostupné televizní stanice šířené digitální pozemní 
cestou (DVB-T).  „Jsme velice rádi, že tento ojedinělý televizní kanál šířící 
křesťanský pohled na svět může opět vysílat v 
našem hlavním městě,“ řekl generální ředitel televize 
Noe Leoš Ryška SDB. 

„Jsme potěšeni, že se program televize Noe 
po dvou letech vrací zpět do Prahy. Naše společnost 
tak přispívá k rozšíření programové nabídky a 
věříme, že to ocení i diváci, kteří si tento program 
v minulosti oblíbili“ dodává Petr Formánek, jednatel 
společnosti Prague Digital TV (PDTV), která televizi 
Noe přijala do své regionální sítě. 

 
Liturgický kalendář 

 
Obsah adventní doby výstižně vyjadřují staré české adventní písně - "roráty", 

sestavené podle biblických textů, převážně prorockých. (Roráty - název pochází z 
nejznámější latinské adventní písně pocházející z 16. stol z Francie: "Rorate coeli de 
super..." - "Rosu nám dejte nebesa, dejte nám spasitele...). Připomínají očekávání spásy, 
vyvedení ze zajetí a uvedení do Boží blízkosti. Přinášejí ujištění o Boží věrnosti v příslibu 
spásy. 

Tyto staré písně nás spojují s vírou našich předků. Byla to víra hluboká, poučená 
Božím slovem. Nápěvy i slova písní překlenují celé generace. Dávají nám zakusit 
společenství církve, které je rozprostřeno přes celá století. 

Rorátní mše svaté v kostele sv. Klimenta (Stará Boleslav) 
ve čtvrtek 6. + 13. + 20.prosince 2012 v 6:30 hod. 

 
02.12. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ  
JEN PRO DNEŠEK  NEBUDU MÍT STRACH:  „Nebudu mít strach radovat se ze všeho, co 
je krásné, a budu věřit v dobrotu. Nebudu mít strach před tím, co mě jednou může potkat. 
Vždyť tolikrát je v Písmu připomínáno : „Neboj se, jsem s Tebou, držím Tě za ruku.“ Naše 
často „podzimní nálada“ by se tak měla měnit v náladu spíše adventní. Strach a hrůza by 
se měly měnit v očekávání krásného, co nám Pán přislíbil.“ 

03.12. Památka sv. Františka Xaverského, kněze 
06.12. Památka sv. Mikuláše, biskupa  
07.12. Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 
08.12. Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO 
           HŘÍCHU – doporučený svátek.  
 
09.12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ  
 
JEN PRO DNEŠEK SE PŘIZPŮSOBÍM OKOLNOSTEM, ANIŽ BYCH CHTĚL 
OKOLNOSTI PŘIZPŮSOBIT MÝM PŘÁNÍM: „Domnívám-li se, že lidé se vždy musí 
přizpůsobit mně, promeškám mnohé cenné hodnoty pro svůj život. Něco velmi důležitého 
mi může být darováno právě v lidech, kteří jsou mi málo sympatičtí.“ 
 
12.12. Panny Marie Guadalupské 



13.12. Památka sv. Lucie, panny a mučednice  
14.12. Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 

 
DĚTSKÉ ODPOLEDNE V CHARITNÍM (kněžském) DOMOVĚ 

 SOBOTA 15.12. 2012 OD 13:00 HOD. 
SRDEČNĚ ZVOU SESTRY VINCENTKY J 

 
16.12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ – GAUDETE Od ostatních dnů adventu, kterým je vlastní 
fialová liturgická barva, je neděle Gaudete spolu s nedělí Laetare (4.postní) jediným dnem, jehož 
barva je růžová - coby barva radosti z toho, že se oslava Narození Páně (Vánoce) již přiblížila. 
 
JEN PRO DNEŠEK BUDU ŽÍT Z JISTOTY, ŽE JSEM STVOŘEN PRO ŠTĚSTÍ: „Jsme 
Boží synové a dcery. Naše oči pro Boha ale osleply, naše uši pro jeho slovo ohluchly, 
ztrácíme božský cíl a běžíme výhradně za lidskými cíli. V uších nám přestává znít Boží 
volání. Jsme pyšní na to, co jsme a co chceme. Naše zacpané uši ale musíme pročistit, 
abychom slyšeli, k čemu jsme povoláni, odvalit kámen z našich srdcí, abychom poznali, k 
čemu nás Bůh stvořil.“ 
 
23.12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍ 
 
VYKONÁM DOBRÝ SKUTEK A NEBUDU O TOM NIKOMU VYPRAVOVAT: „Jak mohu žít 
tak, aby v mém okolí přibylo trochu dobra?“ 
 

DOBA VÁNOČNÍ 
24.12. ŠTĚDRÝ DEN  

Večerní vigilie Slavnosti narození Páně 
16:00 Brandýs nad Labem 
16:00 Stará Boleslav - Nanebevzetí Panny Marie  
16:00 Skorkov 
21:00 Lázně Toušeň 
22:30 Zápy 
24:00 Svémyslice  
24:00 Stará Boleslav - Nanebevzetí 
Panny Marie  - sbor Václav: Jakub 
Jan Ryba Česká mše vánoční    

 
25.12. Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ 

 8:30 Brandýs nad Labem 
 8:30 Všetaty 
 9:00 Stará Boleslav - Nanebevzetí 
Panny Marie  

 10:15 Kozly 
 10:15 Lázně Toušeň 
 10:30 Skorkov 
 14:30 Svémyslice 
 15:00 Kostelec nad Labem 
 16:15 Sluhy 
 18:00 Mratín 
 18:00 Stará Boleslav – sv. Václav 



 
Spal v jeslích, které patřily někomu jinému... 

 
Spal v jeslích, které patřily někomu jinému. 

Přes jezero se plavil v člunu, který patřil někomu jinému. 
Jel na oslátku, které patřilo někomu jinému. 

Byl položen do hrobu, který patřil někomu jinému. 
Učinil to proto, aby se o všechno, co měl, rozdělil s námi:  

o svůj život, o svoji slávu, o své místo u Boha Otce. 
Přišel tak proto, aby nám všem, ať chudým či bohatým,  

nabídl věčný život, život v hojnosti. 
 
26.12. Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 

 8:30 Brandýs nad Labem 
 8:30 Všetaty 
 9:00 Stará Boleslav - Nanebevzetí Panny Marie   

 10:15 Kozly 
  
27.12. Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 

– mše sv. v 9:00 hod. v chrámu Nanebevzetí PM – žehnání vína 
28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 
 
30.12. Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 
31.12. Sv. Silvestra  

- Mše Bohu na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží 
požehnání do roku nadcházejícího: 
15:00 Všetaty 
17:00 Brandýs nad Labem 
17:00 Stará Boleslav – Nanebevzetí Panny Marie 

01.01. 2013 Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE – zasvěcený svátek 
        8:30 Brandýs nad Labem 

 8:30 Všetaty 
 9:00 Stará Boleslav - Nanebevzetí PM 

 10:15 Kozly 
 10:15 Lázně Toušeň 
 10:30 Skorkov 
 14:30 Svémyslice 
 15:00 Kostelec nad Labem 

16:15 Mratín 
 18:00 Stará Boleslav – sv. Václav 
 

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 přistěhovalci po celém světě byli přijímáni s velkorysostí a 

opravdovou láskou, zvláště křesťanskými komunitami. 
2. Aby se Kristus zjevil celému lidstvu světlem, které září z Betléma a 

zrcadlí se na tváři jeho církve. 
3. Aby se naše rodiny působením Ducha Svatého stávaly  

společenstvím víry, naděje a lásky. 
 

ROK VÍRY 
 

„Duchovní zpustošení v těchto desetiletích pokročilo. Co 
znamenal život a svět bez Boha, bylo možné poznat z některých tragických 

stránek dějin už během koncilu, ale nyní to vidíme kolem sebe každý den. Rozšířila se 
prázdnota.  

Avšak, právě vycházíme-li ze zkušenosti této pouště, této prázdnoty, můžeme 
nově objevit radost z víry a její životní význam pro sebe, muže i ženy. Na poušti se 
objevuje hodnota toho, co je pro život podstatné. V současném světě tak existuje bezpočet 
znamení, která nezřídka - implicitně či negativně - vyjadřují žízeň po Bohu, po nejzazším 
smyslu života. A na poušti jsou zapotřebí především lidé víry, kteří svým vlastním životem 
ukazují cestu k zaslíbené zemi a tak udržují naději v bdělém stavu. Žitá víra otevírá srdce 
k Boží milosti, která osvobozuje od pesimismu.  

Evangelizovat znamená dnes více než jindy dosvědčovat nový život proměněný 
Bohem a tak ukazovat cestu. První čtení mluvilo o moudrosti pocestného (srov. Sir 34, 9-
13). Cesta je metaforou života a moudrý pocestný je ten, který si osvojil umění žít a může 
jej sdílet bratřími, jako je tomu mezi poutníky putujícími do Santiaga de Compostela nebo 
při jiných poutích, které se nikoli náhodou v těchto letech vracejí do módy.  

Jak je možné, že dnes tolik lidí vnímá potřebu vydávat se na tyto poutě? Není 
tomu snad proto, že v nich nalézají nebo alespoň tuší smysl svojí existence ve světě? 
Můžeme tedy tento Rok víry pojmout jako putování pouštěmi současného světa, na které 
si s sebou bereme jenom to podstatné: ani hůl, ani mošnu, ani chléb, ani peníze, ani dvoje 
šaty – jak praví Pán apoštolům, které posílá na cestu (srov. Lk 9,3), nýbrž evangelium a 
víru církve, kterou jasně vyjadřují dokumenty Druhého vatikánského koncilu stejně jako 
Katechismus katolické církve publikovaný před dvaceti lety.“                        Benedikt XVI.  

****** 
STAROBOLESLAVSKÝ POUTNÍK 

VÁS ZVE NA VÝLET V SOBOTU 01.12. 2012 
DO MEČEŘÍŽE bližší informace zájemcům podá pí Markéta Bahníková 

********** 
Oznámení 

 

 
* Duchovní obnova ve farnosti Stará Boleslav, věnovaná ROKU VÍRY bude 
ve čtvrtek 6. + 13. + 20.prosince 2012 v 19:00 hod. probíhat v Charitním 
domově: „Cesta je metaforou života a moudrý pocestný je ten, který si osvojil umění žít“. 
* J Výuka náboženství v jídelně Charitního domova ve Staré Boleslavi, 
v měsíci prosinci v úterý 11.12. 2012 od 15:30 hod. . Hlavní výuka probíhá ve 



farnosti Brandýs nad Labem – viz. minulý Zpravodaj. 
* Vikariátní konference v úterý 18.12. 2012 v Lysé n. L.– mše v 9:00 hod.  

 
 
 

* AKCE FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM NA PROSINEC 2012 
Podrobnější informace jsou oznamovány vždy v nedělních oznámeních 
a zveřejňovány na internetových stránkách farnosti 
· Adventní duchovní obnova pro farnost v sobotu 1. prosince 
¾ duchovní obnova pro farnost bude v sobotu 1. prosince od 13.30 hod. na 

faře v Brandýse n/L. a jejím tématem bude „Křesťanská víra a cesty k ní“ 
¾ duchovní obnova bude zakončena mší svatou (s žehnáním adventních 

věnců) od 18 hod. ve farním kostele v Brandýse n/L. 
· Odpadnutí mše svaté v pondělí 3. prosince 
¾ z důvodu setkání kněží na Svaté Hoře výjimečně odpadne tento den mše 

svatá ve farním kostele v Brandýse n/L. 
· Sobotní ranní rorátní mše svaté od 6.30 hod. v Brandýse n/L. 
¾ o třech adventních sobotách 8., 15., a 22. prosince budou vždy od 6.30 

hod. ve farním kostele v Brandýse n/L. rorátní mše svaté 
¾ v sobotu 8. prosince (Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie) bude 

kromě ranní rorátní ještě večerní mše svatá od 18.00 hod. ve farním kostele 
· Zpovídání v době adventní 
¾ po celou dobu adventní se bude v naší farnosti zpovídat dle obvyklého 

rozpisu (a samozřejmě po domluvě i kdykoliv jindy) 
¾ a kromě toho v pondělí 17. prosince budou k velkému předvánočnímu 

zpovídání od 18.30 hod. do ca 20.00 hod. ve farním kostele v Brandýse 
n/L. přítomni ještě další zpovědníci  

· Odpadnutí italštiny v pondělí 17. prosince 
¾ z důvodu předvánočního zpovídání odpadne tento den pravidelná italština 
· Předvánoční „Riskuj!“ ve středu 19. prosince 
¾ velké předvánoční „Riskuj!“ o ceny se uskuteční na všech náboženstvích 

(konaných v pravidelných časech) ve středu 19. prosince 
¾ Rozhovory o víře budou v tento den také jako obvykle 
· Rozpis vánočních a novoročních bohoslužeb 
¾ viz samostatný rozpis (na nástěnkách, internetových stránkách, v nedělních 

oznámeních a ve Zpravodaji…) 
· Odpadnutí ostatních pravidelných aktivit od 24. prosince do 1. ledna 
¾ ve svátečních dnech odpadnou ostatní pravidelné farní aktivity (jako jsou 

italština, Teologický klub, náboženství či Rozhovory o víře pro mládež) 
· Společná oslava Silvestra pro starší děti a mládež na faře  
¾ možnost společně strávit silvestrovský večer od večerní mše svaté až do 

půlnoci na faře (z organizačních důvodů prosím o přihlášení se předem) 
*** 

 
„Ježíš Kristus přišel, aby nás ujistil, že nás má Bůh rád, že u něho – na rozdíl 

od lidí – neexistuje nikdo odstrčený, osamocený, nemilovaný…  
A to je vlastně důvod vánoční radosti.“ 
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